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— 100-szoros termés az, aki mindent Jézusért tesz. 

— 60-szoros termés az, aki sokat tesz Jézusért (de nem 
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— Ami 30-on alul van, nem vétetik figyelembe és elvétetik, 

és annak adatik, akinek 100, vagy 60 szorosa van. 

— Vagyis az a kevés elvétetik és azon ideig hagyatik a 

nagyobbnál, amíg a gyenge ismét szerez hozzá, hogy 

eset állapotában el ne tékozolja a keveset is. 
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1. Fejezet

Kedves Kicsinyeim!
Amidőn a fa megtermi az ő gyümölcsét, örvend a lelke, az ő mun-

kájának.
A fa, a növények között legnagyobb. A gyümölcshozó fák kiseb-

bek, a cserfa, a tűzre való fa, nagyobb testével akarja magát értékesí-
teni. A kisebb gyümölcsfák, az érett jó gyümölcsökkel kedveskedik
az utolsó teremtésnek, az embernek, a föld urának. Mert mindent az
embernek teremtettem, örömére és az egész látható teremtés neki
szolgál. Az állatok hasznos segítő eszközök, erejükkel, tejükkel, hú-
sukkal, a föld megadja mindennek az ő táplálékát, az embernek csak,
mint közreműködő kell a földön teremtett dolgokkal működni és ren-
dezni, szabályozni. Mint gondolkodó lénynek mindent hasznosítani
köteles a közjóért. Mindenkinek dolgozni kell, mert a henyélők el-
korcsosodnak, mert a munka nemesíti az embert.

És a makacs természetű embert így kényszerítem alázatos mun-
kássá az ő szegénységébe. Szükségébe alázkodik csak meg más előtt.
A helyzete rákényszeríti a leggőgösebb embert is az alázatosságra. A
szükséget megteremtett részükre, hogy a gőgben megtörjenek, és
másokra reá szoruljanak.

Ámen!

2. Fejezet

Kedves Gyermekem!
Azt kívánom tőled, hogy amid van, ajánld fel Nekem, az Én örö-

mömre.
Azt a szobát, amit magamnak szántam e házban, ne használd la-

kóháznak, csakis összejövete-lekre, ágyat ne állíts bele, te sem alud-
jál ott, tiszta legyen az Nekem, mint Szentséges lakhelyemmé tartsd
fenn, mint Szalome a názáreti hajlékot.

Ha megérkezem, láthatóan., legyen Nekem Hajlékom a Carboti
özvegynél, mert nem mehetek mindenkihez ezúttal, mert Szeretetem
mellett  ítélet is van a képmutatók részére és az álszenteskedőknek.
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Tartsd tisztán szívedet minden felindulástól, haragtól vagy ha-
szonleséstől, ami az üzlettel jár, emelkedj ki e világi légkörből. Én
özvegyem, hogy az igaz Vőlegény nálad lakást vegyen.

Nyugodtan tűrd el az igazságtalan támadásokat mindenki részéről,
te bízzál Bennem, építs Reám és a halált nem fogod látni.

Kedves Gyermekem! Ne sírjál, nem hosszú az időd itt, át viszlek
az Enyémek közé, akik úgy szerettek, mint te.

Akik nem szégyellték megvallani, hogy Én vagyok az Uruk, Iste-
nük, Vezérük, Férjük, Gondviselőjük, mindenben mindenük, azok
mind velem lesznek az Én Szerelmeseim. Készüljetek hozzá, hogy
befogadhassatok Engem minden tartózkodás nélkül a ti hajléktokba,
nehogy akkor kelljen a fölösleges lomot onnan kidobálni, amikor már
ott leszek.

Készüljetek erre a nagy napra, amikor mind megláthattok engem,
ki-ki az ő szeretetének foka szerint. Ámen.  (Prédikátorok könyve 27.
rész, a fentit idézi.)

3. Fejezet

Kedves Kicsinyeim!
Az idő elkövetkezett. Amidőn azt mondhatom újra: „Nekem ada-

tott minden hatalom, a mennyen és a földön.”
A mennyben az Én Igém a hatalom egyedül mindenkor, de itt e

földön mindig akkor újra, ami-kor egy lélek teljesen nekem átadja
magát, akkor a földön is hatalmas vagyok, mert a Szeretet hatalma
körül fogja azt a kis földet, amelynek éltető lelke átadta magát Ne-
kem, a szeretetnek és ott hatalmam van.

Az igaz, hogy isteni hatalmamnál fogva e földön is mindenkor Én
vagyok a hatalom, de Én a Szerető Atya, inkább kér, mint hatalmát
gyakorolja. Amíg meg nem érett teremtményeivel szemben, Én csak
kérek bebocsájtást az Én lakhelyemre, a szívbe, amely az Én tulajdo-
nom, de az erőszakot nem alkalmazom, mert a Szeretet tud várni, az
erőszak az ellenfelem tulajdona, ő betör a más hajlékába és elrabolja
a kincset, ha nem vigyáznak reá, akár a szeretetre. De aki őrséggel
vigyáztat a szíve szeretetére és mindig ébren van, ott nem rabolhat,
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ott az Én szelíd, alázatos szeretetem lett a hatalom, itt Nekem adatott
e földön a hatalom, ahol a Szeretet uralkodik. Máté 24:40-43.

Így értelmezzétek a hegyen mondott utolsó szavaimat, mert ha
minden ember a szeretetbe át- menne, akkor az egész földön a szere-
tet lenne a hatalom, mint a mennyben.

Azonban, ha egy lélek átmegy a teljes szeretetbe, és mint Fiú en-
gedelmes az Atyának, akkor ő is elmondhassa magáról, hogy nekem
adatott minden hatalom a földjén és a szeretetébe, a mennybe.

Igyekezzetek, hogy ezt elmondhassátok magatokról minél előbb.
Ámen.

4. Fejezet

Kedves Gyermekeim!
Most az Igazságról fogunk tanulni, mert a Szeretetből az igazság-

nak is fel kell támadni.
Azért az igazág Szent, mert isteni rész, de nem olyan földi igaz-

ság, hanem az Én rendem szerint való, mert ez nagy mértékbe elüt a
földi igazságtól.

Amint tudjátok, mennyeimben más rend van, mint nálatok, embe-
reknél, ami nálatok igazság, az Nálam valótlanság, például van egy
gazdának számadója, az mindenről tartozik gondoskodni, ami ura
háza körül történik.

Én nálam megfordítva van, ha valaki Hozzám jön és nálam lako-
zik, Én szolgálok neki. Közelebbről megvilágítom a háztartásom
rendjét.

Amint tudjátok, Én jó gazda vagyok és aki Hozzám eljutott, az
egy kifáradt, eltévedett fiam volt. Fáradt, bágyadt a nehéz út után, ő
nem bír Nekem szolgálni, azért Én, mint Atya, Én szolgálom a fáradt
gyermekemet, amíg megerősödik mellettem és azután önként, szere-
tetből segít Nekem a világok fenntartásában, és amit Éntőlem lát, azt
cselekszi ő is.

Az egész mindenség egyetemében a legfőbb szabadság uralkodik
és önön maga körül működik és folyton kiegészülő szabad éterből
pótoltatik minden, mert az Én akaratomba levő mindenség az
Enyémből vesz és Én szolgálok a mindenségnek. A mindenható alko-
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tó erőm mindenhová oda ér és mindenütt jelen van! Teljes egészem-
be és egységembe jelen vagyok, és mindenütt szolgálok, ahol kérnek
az Én rendembe.

Kedves kicsinyeim, óvakodjatok az önzéstől, hogy a Szeretet
igazsága bennetek kialakuljon Isten formájába. Ámen.

5. Fejezet

Drága kis Gyermekeim!
Ha az ember, amit meg nem ért, az Én tanításaimból, jöjjön vele

Elém és kérdezze meg, hogyan értelmezze ezt vagy amazt a részt,
készségesen megmagyarázom a ti értelmetek szerint, nehogy tévesen
fogjátok fel e napnál is világosabb tanításaimat, mert az megint lelki
kárral járna részetekre, azért ismétlem, jöhettek Hozzám kérdésekkel,
ami persze érdemleges és lelki ügyet szolgál.

Kedves kicsinyeim, a tegnapi nap folyamán sok-sok örömötök
volt az Én szeretetembe, eltelt vele lelketek és megelégedett, mint aki
Velem eltelt. Igen, ha megmaradtok az Én szeretetembe, ez az örö-
mötök fokozódni fog, mert a szeretet növekedése folytán az öröm is
növekedik Énbennem, Velem. Általam, Rajtam kívül nincs öröme, se
békéje ennek a világnak.

Azért mondottam, hogy megengedem, kérdezhettek és felelni fo-
gok, ezután nektek. Én kicsinyeim, ha érdemleges a kéréstek.

(Drága jó Atyám, ha nem méltatlan dolog, megkérdezni, kit ve-
gyek ide, ki van szent akaratodba?)

Várj még ezzel és légy türelmes, majd ellátlak segítséggel tégedet,
amikor angyalaim szolgálnak neked, mert még te kicsike vagy, én
kisdedem. Mert csak most léptél a mennyei lépcső első fokára, ami-
kor hangjaimat felfogtad és leadod, most kezdesz ébredezni a föld
fagyos állapotából, az Én világomba, a szeretetbe. Amikor nem fáj
már semmi, e földi kár, ez felülemelkedés az anyagon, de menynyit
szenvedtél, amíg idáig eljutottál. De ez után a fokozatos örömbe
fogsz átmenni kisdedem, Én Szerelmesem, akiben bíztál. Az fölemel
magához örökre, csak fokozd folyton és növekedjél a szeretetben.

A körülötted levőket, emeld fel a szereteteddel Hozzám, ha meg-
érkezem közétek, hogy megkezdhessük a munkát csendben.
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Neked fogalmad nincs, hogy miként lesz az. Először a ház körül
kell tisztogatni, kívül-belül, igen, a lelki ház körül is és az anyag ház
körül is, mert Én a rend Istene vagyok.

Majd ama látható alakban felismertetem magam veletek, akik
mindenekfelett fognak szeretni, azokat munkámba felfogadom és
megkezdjük az aratást. Kiválasztjuk a konkolyt a tiszta búza közül és
megégettetnek oldhatatlan tűzzel. A tiszta búzát pedig hazatakarítjuk
az Én magtáramba, otthonomba, akik Velem lesznek mindenkor.

Ez lesz e világ vége és befejezése, az elválasztást Én magam vé-
geztetem angyalaim által és ti, mint testben élők, közreműködtök a
szent ügynél.

Az, ami most veletek történik, az mind az érzésteket sürgeti a for-
ró, a meleg szorongattatás e világ részéről, azért ne fájjon semmi
földi kár, ha ér, tudjátok, hogy Tőlem való, mert ti már erős kezembe
vagytok mindnyájan, akik körülötted vannak.

Ezeket az írásokat add tudtukra testvéreidnek is, mert őket is fel-
fogadom a munkásaim közzé, ha egyedül Én leszek, nekik, az első és
utolsó. Ha megtisztulnak a sötétség hatalmától egészen, ők téves ala-
pon kezdték a Velem való érintkezést, azért nem tudtam ott betelje-
sedni, mert más behatást is elfogadtak Rajtam kívül. De ez a tudat-
lanság és nem bűn, azért hívom őket is a munkára a szentséges tá-
borban, amelynek feje Én vagyok, az élő, örök szeretet. Jöjjetek
Hozzám minél többen, akik sóvárogtok utánam, hogy óhajotok betel-
jen végre Velem. Ámen.

6. Fejezet

Az örök, szerető Atyátok Jézusban.
AZ ISTEN A SZERETET!
Ennek a mondatnak értelmét kívánom közelebbről megmagyaráz-

ni nektek. Amidőn Én mondom, hogy Isten a szeretet, akkor mintha
valaki másról beszélnék, mint önmagamról, hogyan lehet ezt mégis
teljességgel Reám vonatkoztatni.

Ha az Isten szeretet, hát itt beszélni, íratni, tanítani hogyan tud?
Nem-e az egy érzés csak, vagy egy személy, vagy élő lény, hogyan
lehet ezt Reám vonatkoztatni, az örök Atyára.
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Tehát az Isten a Szeretet, akkor hogyan tevékenykedik, amikor az
embernél az csak egy érzés, hasonlóan, mint a harag, miként lehet ez
a Szeretet, örök bíró és ténykedő teremtő hatalom?

Ezt szeretném veletek megismertetni, mert ez nagyobb tan meg-
ismerés, mintsem hiszitek, mert Engem megismerni, az örök lénye-
met, nem kisdolog, de miután titeket elvezérellek minden megisme-
résbe, akarom, hogy tudjátok meg, milyen hatalom a Szeretet a
mennyben és a földön.

Csak a hét isteni erényeknél kezdem a magyarázatot, amely azt
mondja: első, a Szeretet, ez a legfőbb isteni erények legmagasabbika,
mert maga az Isten, aki ezt bírja, teljességgel annak már a többi eré-
nyeket magába foglal, annak van türelme, alázata, megbocsájtása,
állhatatossága, komolysága, rendje és irgalma. Ezen lelki erőt alkotó
teremtő hatalom együttvéve a szeretet hatalma.

Az ember azt a fokot ugyan soha som érheti el, de megközelítheti,
ha mindenben Engem követ és Velem eggyé vált. A szeretetemből
indult ki minden, ami van. Szeretetemből eredt ki a sugárzó erények,
amelyek viszont mind a központhoz, a Szeretethez tartoznak és al-
kotnak szüntelen, a Szeretetnek.

Ezek, miután Belőlem való gondolkodó lények, hasonlóan Hoz-
zám, az örök Szeretethez.

Az embert is ez a Szeretet alkotta, önmagából hívta elő, mint kü-
lön szereteteket, felékesítve a többi erényekkel. Az Atyával uralkodni
kezdtek és alkotó erőkkel voltak felruházva mindaddig, amíg az Atya
szeretetében voltak.

De mint szabad és önálló lények, később a szeretettől elszakadtak
és levetették erényeiket és el-fajulás következett be. Oly mélyre süly-
lyedt az a Szeretet lény, hogy nem ismert meg Engem és letagadott
és így eltávozott Tőlem és lettek elpártolt fiak, lehullott csillagok a
szeretet egéről. Megsajnáltam a sokat szenvedett szeretteimet, ismét
hívom vissza őket a Szeretetbe, az isteni létbe, boldog, aki átjön
Hozzám a szeretet útján, és aki megtagadja magában azt, ami őt tő-
lem elválasztotta az önzést, az önakaratán való járást.

Visszajönni Hoznám, az annyit jelent, mint átjönni az önzésből, a
Szeretetbe az örök Atyához. Mert csak a szeretet hatalmas és boldog-
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ság részese, ha  szeretet akaratában van és abban marad. Ámen.  Hal-
hatatlanság, miért késik az ígéret. (8. füzet,, 20. )

7. Fejezet

Kedves gyermekek!
Amint vagyok az örökké való éltető napja a mindenségnek, ép úgy

vagyok az elpártolt tábornak, zord hideg tél. A befagyott Szeretet
fájdalmat okoz, mert rosszul érzi magát a hidegben. Az ember szere-
tetlensége folytán az idő is körülöttük befagyott, az emberi szív meg-
keményedése folytán.

A meleget ontó nyár, az Enyémek világa a földön. Mert mindig
küldtem e földre igaz szolgáimat, akik világítottak és a szeretet me-
legét fenntartották, hogy be ne fagyjon egészen az emberi szív, miat-
ta világ is, hogy megadja a föld az elpártoltaknak is a táplálékot. Ez
is Atyai szeretetem kifolyása, hogy mindennek fenntartásáról gon-
doskodom, amit teremtettem, hogy a teremtmény a maga szeretetlen-
sége és önzése miatt, mindent megrontott maga körül, szenvedje is el
a következményeit.

Sokan azért imádkoznak, hogy ezt vagy azt a felebarátját pusztít-
sam el, mert az neki nem a kedve szerint cselekedett. Mit gondoltok,
hogy nem-e az ő szeretetlensége éppen őtet sújtja. „Aki másnak ver-
met ás, maga esik bele.” Mert a szeretet nélküli szív, mindig kárör-
vendő és így ő mindig szegényebb lesz a Szeretetben. Ha ti fel tudná-
tok fogni a szeretetérzés valódi állapotát, akkor mindent elhánynátok
magatoktól és egyedül a szeretetet építenétek fel magatokban. De
nem olyan testi szeretetet, mert ez megint a vágy kielégítését hordja
magában, hanem az önzetlen Szent Szeretet. Aki eltéved és magáról
megfeledkezett, ellenségét is tudja szeretni, abban a tudatban, hogy
csak befagyott nála is a szeretet, majd ha fölenged, akkor jóvátesz
mindent, amit ellenem elkövetett, de ha a másikba sincs szeretet,
akkor gyötrik egymást a végtelenségig és akkor haragszanak Reám,
hogy miért nem sújtok le rájuk. Látjátok, ezek milyen méltatlan dol-
gok az elfajult fiaknak.

Családok, nemzetek egymás ellen harcolnak, ez mind a szeretet
hiánya.
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Azért hívlak Magamhoz, a Szeretethez, hogy poklotoktól, vagy
önzéstől, megszabaduljatok, mit tehetek veletek mást, ha
szabadságtokat éppen Ellenem fordítottátok, ami a szeretetem leg-
főbb. adománya volt. Ezzel visszaéltetek, el is kell viselnetek a kö-
vetkezményeit mindenkor.

De ha hozzám jöttök, leveszem terheteket, megszabadítlak a po-
koltól, mert bennetek levő gonosz tulajdonságok, éppen úgy élnek
testnélküli állapotban, mint a testben és uralkodnak, a szeretet, nélkü-
lem ember, egészen az életre kelt gonoszok tulajdonába megy át és
így pokol rabja. Amint Én magamból, a Szeretetből, hét isteni eré-
nyek származnak, amelyek, teljes élet és gondolkodó lények, éppen
úgy, az ellenkező, az önzéstől és gőgből is hét gonosz kel életre és
élnek benne. Aki akaratával megteremtette őket a szeretetlenség által.
(Lukács 11:5—26.

Azért óva intlek titeket, hogy minden önzést szívetekből kiirtsá-
tok, mert abból ered, minden veszedelem, a gőg, ikertestvére az ön-
zésnek, tehát ettől óvakodjatok, hogy felvehesselek titeket a Szere-
tetben. Ámen.

8. Fejezet

A ti Szerető Atyátok Jézusban.
Igen, kisdedem, eljövök hozzád, mert vonz a nagy szereteted, el

kell jönnöm, ahol úgy szeretnek, amikén te. Kedves Johánnem, előbb
itt leszek,, mint terveztem, mert te vonzasz engemet, hogy milyen
külsővel, azt majd akkor látod csak meg. Mert nem fog mindenki
megismerni Engem annak, aki vagyok, csak akik abban a szeretetben
lesznek, amelyben megláthatnak Istennek és Atyának. Nem árulom el
kisdedem, milyen lesz a külsőm, csak te minden nap várj szüntelen a
napkeltével és lenyugtával, mert akként jövök az ég felhőin, Utánam
síró apóstól és tanítványaimnak, mit mondtak az Én szolgáim? Ami-
kor Garizon hegyén felemelkedtem, szemük előtt és egy felhő elta-
kart előlük.

Amiként láttátok őt fölmenni, ekként fog ismét eljönni az övéi-
hez!"

Ehhez tartsd magad gyermekem és mindig várj Reám.
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A gondolatod szabadítsd fel a földiek alól és add át azt is nekem,
hogy én kormányozzam egész lényedet, úgy boldog leszel. Ámen!  A
te szerelmesed Jézus, aki hozzád jön, írja.

9. Fejezet

Kedves; Gyermekek!
Ha az emberi méltóság elérte azt a fokot, hegy hangom meghallja,

akkor az Isten Fiainak hívatnak, mert meg van írva „Ézsaiás prófétá-
nál, hogy „Akikhez Isten beszéde lőn, azok Isten fiai és Isten semmit
nem cselekszik a földön, amíg tudtukra nem adja és őket biztonságba
nem helyezte. Ott van Lot esete is. Szodoma Gomora pusztulásánál.
60.000 lakosú városból csak ő egyedül mentetett meg és ő érette, két
gyermekét is.

Én, a Mindenható örök Atya, megtalálom a földön az Én tisztelő-
imet bármily poklok között legyen is az és kimentem a veszedelem
idején, most is úgy lesz, eljön e világra is az ő ítélete. Az Enyéimet
összegyűjtöm egy táborban, a négy szelek felől, azaz a világ négy
tájáról, összeszedem és kielégítem a már rég Utánam sóvárgó juhai-
mat, meg elégítem szomjas lelküket, akik Engem szomjaztak és epe-
kedtek Utánam.

De nem azokat, akik azért szerettek, hogy a földön a céljukat elér-
jék és ezért adakoztak, hanem akik Engem érdek nélkül szerettek.
Azok mind a megmentettek között lesznek, akik pedig világi érdekért
jöttek Hozzám, azok elveszik e világi jutalmukat, mert mind kap, aki
kér hittel tőlem. De vannak olyan híveim is, akik nem kértek semmit,
csak tisztelték mindig a nevemet. Ezek is megsegíttetnek az ő tiszte-
letük foka szerint.

Akik letagadtak, hogy vagyok, azoknak nem leszek Atya, csak bí-
ró, mert megtalálja a törvényem.

Akik méltókká tették magukat az Én táboromra és zászlóm alá so-
rakoztak, amelyre ez van írva: „Immánuel”, azoknak leszek és ők
Velem mindenkoron a megtisztulás utáni Szent életben és létben.

Amikor az ember elvet minden földit magától, akkor jövök. A po-
litikát, divatot, világi etikett copfokat, szórakozást, testiséget, nagy-
zolást, és aki mindenkinél kisebbnek érzi magát nagy alázata miatt,
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vagyis amikor leszállt az ember képzelet és hazug magaslatáról, ak-
kor jöhetek hozzá, ha hív és ezeket megtisztítom és fölemelem az
igazságba. Az Igém egeibe, amelyben átment, akik mindenkor vágy-
tak utánam, a szolid és alázatos szívűek, e világ kivetettjei lesznek az
Én táboromba, mert összeszedtem ez útszélekről a kereszthordozó-
kat, hogy megszabadítsam terheiktől, a keresztet, amelyre falszegez-
tek minden világit, megdicsőítem számukra, hogy elvegyék az élet
koronáját a táborom népe. Máté 22:8 9.

Amelyet János jelenés: 21. részben meg van írva a sorsa a népnek,
aki Velem lesz, a hét csapásból az enyémeknek nem lesz sok része,
mert alázatuk megóvják attól őket.

A mennyei Jeruzsálem alá szála: vagyis az Isten lakhelye az em-
berekkel, íme, ezen Atyai leveleim a tanítóitok és utatok a szent vá-
rosig, ahol Én magam lakozom. A szerelmeseim mind Hozzám jön-
nek, hogy elvegyék jutalmukat tőlem. Mert amikor éheztem, ennem
adtatok, amikor utón járó voltam, befogadtatok, amikor meztelen
voltam, betakartatok és meg nem utáltatok az Én nyomorúságomba
és megvetésemben, akkor kérdik majd ezek, mikor Urunk tettük ezt
veled? Akkor azt felelem, amikor eggyel, emez Én alázatos kicsinye-
immel tették, azt velem, magammal cselekedtétek, Ámen!  (Máté
25:35.

10. Fejezet

Kedves kis gyermekeim!
Akik mint Hozzám tartozók, viselkedjetek úgy mindenkor, mint

akik Engem képviselnek, mert e világ tőletek el is várja az alázatot és
szeretetet, mert ha legkevésbé is vágytok a szeretetem állapotban,
látjátok, mit kaptok mindjárt, tele szájjal ordít az ellen, ne adjál nekik
trak. hitelt, hogy ne kelljen kérni és óvakodjál minden fölgerjedéstől
az Én jelenlétembe, mert nem férünk össze. Ha az ember, el akarja
magát vonni e világtól, akkor ne társalogjon velük, mert ez is világi
behatás, hiába valóság, a világgal csak úgy beszéljetek: igen — nem.
Egészen más, ha valakinek lehet mondani az Igémet, akkor társalog-
jatok  az  Igén  körül,  de  ezen  kívül  mást  nem  kell.  Ha  az  ember  fel
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akar emelkedni, akkor csakis olyan tárggyal, vagy lelki tannal foglal-
kozzon, ami felemel.

Igen, ha Velem akartok lenni, legyetek mindig Velem, nemcsak
némelykor, Egem ne mellőzzetek senkiért és semmiért. Én legyek a
mindenekfelett levő nektek, akiknek mindenek felett levő lettem,
azok az Én gyermekeim. Ehhez tartsátok magatokat, ez legyen a zsi-
nórmérték Én és a világ között, mert aki nem így jön Hozzám, nem
lehet Velem.

A hívek társalgása legyen mindig körülöttem, más téma az Én tár-
saságomba ne jöjjön érvénybe, ha összejöttök, helyezzétek magato-
kat szabad állapotban, minden földitől és egymást építgetvén a szere-
tetben, erősítgetvén szavaim által, hogy azokat megtartsák, az életbe
átvigyék.

Nem szükséges, hogy szótlanul üljetek, ha egybejöttök vagy vagy-
tok, gyakorolja magát mindenki otthonába a lelki vizsgálódást és
nem a közösségben, gyakorolja minden este az aznapit.

Én nagyon is élek, amikor nevembe összejöttök, és nem hallgat-
tok, ehhez tartsátok magatokat. Minden akaratom vegyétek át és a
szerint éljetek, úgy akkor, az Élet útján jártok, amely Velem eggyé
alakít és Hozzám vezet, nem az önakaratban.

Drága jó Atyám, engedelmeddel élve, ha nem méltatlan dolog reá
válaszolnod, légy kegyes, hogy egy gyülekezetben, a Te nevedben
úgy kaptak tanítást, hogy összejövetelen, vizsgálatot tartsanak a saját
lelkük felett és hagy elfogadják a jelentkező testnélküli lelkek beszé-
dét és őket személyes tanításban kioktatják, és ezért most kételked-
nek azok e legszentebb megnyilatkozásaid felett, mert ezek azokkal
nem egyeznek.

Úgy van - ez nem egyezik azzal, amit ők tanítottak, mert az ott le-
vő leadó csak a nevem vette fel, de nem az Én akaratom? Azért tér el
a két tanítás, más a nap fénye, más a hold fénye, a nappalnak a nap
világít, az éjjelnek a hold világít.

Azért minden tartózkodás nélkül add ezt az üzenetemet tudtukra,
hogy jöjjenek éjjelből a naphoz és nem fognak a sötétség hatalmával
találkozni a napnál. A megtévesztő csak Nevemet vette föl, de nem
az akaratomat, amely szabaddá tesz titeket minden megkötöttségtől
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és akkor nem lesz hatalma felettetek, a botorkáló és a sötétben tapo-
gatódzó lelkeknek.

Azért hívlak Magamhoz titeket, hagy helyes úton járjatok és el-
hagyjátok a más hatalom akaratát cselekedni és Engem vesztek föl,
akkor Én leszek nálatok a hatalmas, ha át jöttök teljességgel az Én
akaratomba.

Az örök Atya szavai csak foszlányosan ért hozzátok, a sötét hata-
lom között, még keresztül utat tört magának, ezért nem tudtam ott
„Beteljesedni" és megszületni. Ezt talán nem is kell bővebben ma-
gyarázni, ti magatok tudjátok legjobban, hogy nem Én vagyok az Ur.
Azért van ott más behatás is, ha majd Én leszek az Ur házatokban,
akkor nem gyűrhetnek le titeket. Kedves Heléne, jöjj Hozzám és ak-
kor Belőlem fogsz beszélni az Én akaratomat.

A szabad természetességben az átváltozás, vagy megkeményedés
az az ellenfelem hatalma.

Hogy néztek volna ki tanítványaim, ha Hozzájuk zárt ajtón belép-
tem volna és ők megkeményedtek egy más akaratában, akkor Engem
nem ismerhettek volna föl, mert Én szabadsággal ruháztam fel őket,
az az megszabadítottam a sötét hatalomtól, hogy felvehessenek En-
gem és bennük lakozásom nem mint vendég, hanem  állandó kísérő-
jük erősítettem őket, Ige hirdetésénél a küzdelemben, mert Szent
lelkem vezérelte őket.

És most is így van, mert Én nem változom, csak a tanítványok
változnak, nem akarnak különbséget tenni az örök szerető Atya szava
és a hold szava között. Innen van nálatok a bizonytalanság, mert nem
Reám építettek egészen, ezért van lelki zavar.

Íme, fölfedem előttetek, eme gyenge eszközöm által a hibákat.
Nyesegessétek le a hamis hajtásokat az élet fájáról, hogy gyümöl-

csöt teremthessetek. Nekem az örök változatlan Szeretetnek. Amit
tiltottam az Ó-szövetségben az Enyémeknek, azt tiltom most is, a
halottakkal való érintkezést.  Mert ha utánam nem jő valaki és úgy
nem hordozza keresztjét itt e földön, mint Én, az nem lehet az Én
tanítványom, és akinek kedvesebb e földön apja, anyja, fi- vagy nő-
testvére, vagy férje, felesége, gyermeke, az nem méltó Énhozzám.
Mert nem lehet mindenki az Én megváltottam, csak akiben az akara-
tom megtestesült, aki Velem egy akar lenni, az akaratomat vegye át
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és élje, amit az alapigében is már lefektettem, hogy az Ige testté vál-
jék és benneteket lakozzam.

Az örök szerető Atyátok a Jézusban. Ámen!

11. Fejezet

Kedves Kicsinyeim!
Látjátok, milyen megtisztelésbe részesítnek Engem a hamis atya-

fiak, akiknek csak kezükben van az igém és nem a szívükben. Ez
éppen az a helyzet, amikor az Ige testet öltött, nem sok idő múlva jött
a Heródes, hogy megöljék az igazságot, de ez nem sikerült nekik,
mert sokkal jobban élt a csecsemő, mintsem el lehetne pusztítani a
megengedett idő előtt.

 Áspis kígyófaj, az mindig gátat vetett a szeretet terjedésének. Ez
így volt kezdettől fogva. A Kain megölte a szeretetet, csak test sze-
rint ugyan, de e világból mégis kiűzte ugyanazt, aki Engem szeretet,
most is úgy van, veszedelem fenyegeti az Engem szeretőket, mindig
a hamis Atyafiak között a világban és mindenhol, de mindezekben
csak egy uralkodik, a Herodes lelke, akik az ő oldalán várják, hogy
kit ölhetnek meg. Engem megölni azonban nem lehet, mert ha száz
eszközöm megölik, ezret teremtek magamnak, a megölettek pedig
mennek az örök boldogságra.

Tehát nekem semmi veszteségem nincs, csak ők a szegény elté-
vedtek, mindég messzebb esnek Tőlem, ahelyett, hogy megvizsgál-
nák, hogy az Istentől van-e? Inkább ítélkeznek, és így az ítélet visz-
szaszáll rájuk és nehezebb lesz a létük, szegény vakok.

Te azonban meg se halld az ilyen támadásokat és imádkozzál éret-
tük, mint szegény eltévedt test-véreidért és így betöltöd hivatásodat
akaratom szerint, mert semmi sincs tudtomon kívül és ezzel is titeket
akarlak gazdagítani a Szeretetben. (1. füzet I. 23.)

Ha bármi jő is, mindent szeretettel fogadjátok és mindent Nekem
ajánljátok föl és Értem Szeretettel hordozzátok el, mert, Hozzám
hasonlóvá kell válnia, aki Velem akar lenni. Ne felejtsétek el, hogy
ugyanilyen sorsban voltak minden időben a próféták is és minden
kiválasztottam, mert amíg az ellenfelemnek többen szolgálnak itt,
mint Nekem, addig ő a hatalmas, amíg véget vetek mindennek és
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megítélem őt, a szolgáival együtt, mert ha valakinek nincs a szívébe
és tetteiben az Én Igém, kiálthatja majd nekem: (János 14:23.)
,.Uram, Uram, nem-e a te nevedben prédikálunk, és gonoszt űzünk?
(Máté 7:21-22.) Igen, űztétek a gonoszt, az ajtón kiment és az abla-
kon sokadmagával visszajött. Ilyen helyeket akartatok Nekem készí-
teni ti képmutatók, el veletek, a ti uratokhoz, akinek jobban szolgál-
tok, mint Nekem, őt keressétek jutalmatokkal, akinek dolgoztatok,
nincs Nálam semmi keresni valótok, a keresztemet mással hordoztat-
tátok, ti pedig dőzsöltetek, tobzódtatok, vegyétek el ott a jutalmato-
kat, akinek az oltárán áldoztátok fel a szegény özvegyi filléreket,
amit Nevembe kaptatok.

Ti elbizakodott nép, ki forgatlak a biztonságodból kővel, ha szol-
gálóm nem könyvrög értetek az ítéletem már elért volna, de győződ-
jenek meg rólatok jobban az Enyémek, hegy ne fájjon nekik, ha igaz-
ságosan ítélkezem felettük.

Én kisdedem, emelkedjék ki e rossz kedélyállapotból a szeretetbe,
hogy Jól érezzem Magam nálad, a támadásokat meg kell szoknod, Én
majd kivédlek igazságommal.  Ámen.

12. Fejezet

Felolvasásra.
Kedves szeretett kicsinyeim!
Ha az ember belássa, hegy az eddigi útja hiába való volt, semmi

eredmény nincs a javulásnak, inkább visszafelé fejlődött, akkor, ha
van még némi bölcsessége, új utat választ Hozzám jutni. Ez az új út
az, amelyben jobban felismerhet Engem és javulhat. Erre szolgálnak
ezen megnyilatkozásaim, amelyek emberi bölcsesség felett állnak,
ebből megítélhetitek, hogy Tőlem való, aki a legfőbb  „Bölcsesség"
vagyok.

Igaz ugyan, hogy ehhez is alázatosság szükséges, hogy bebírjátok
fogadni Tőlem valónak. Azért az oly szükséges érvényeket sajátítsá-
tok el minél előbb, mert enélkül, nem birtok a Szeretethez jutni. Na-
ponta gyakoroljátok magatokat az önmegtagadásban, vagyis amit a
test kíván, azt éppen megtagadni tőle, ezek a vágyak lefokozása után
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lehet csak, az érvényeket befogadni, mert amíg a testen a kívánságok
uralkodnak, mindaddig annak szolgálatába vagytok.

Amidőn azonban a testi önzések, lelki gőg, alább hagy nálatok,
már ott is vannak a menny oszlopai, az erények, hogy a lelket támo-
gassák a szeretethez vezető úton.

Csak akarnotok kell és Én, támogatlak, ha nincs hozzá akaratotok,
kérjetek és adok nektek utánam való vágyakozást. De akinek nem
kell e jobb élet, arra nem fogam ráerőszakolni Magam. Ám lássa,
hogy önmagától hová fajul a gőgős ember, aki Engem nem akar fel-
venni. Mert eddig az ítéletet visszatartottam, amíg az igaz választás
elébük nem került. Mert az Igéimet hirdetők ők maguk sem élték azt
be, hát a tanítványuk még így sem. Ezzel kitolták a megváltásuk útját
az idők végére

De íme, most az örök szeletet maga jött tanítani titeket, (János e.
6.45) mert az idő rövid. Aki akar, jöjjön el Hozzám úgy, mint van,
elfogadom és megtisztítom minden poklától, ha megcselekszi, amit
íme itt, előírok neki. Nem nehezek azoknak, akik már beteltek e világ
gonoszságával és hiábavalóságával, azok vágyakoznak jobb és iga-
zabb életre, amit íme, most felkínál az örök szerető Atyjuk,  "Jöjjetek
Hozzám mindnyájan, ti szegény eltévedt teremtményeim, mert rövid
az idő, akikhez a szeretetem eljuttatja ezen szent és új egeket, meg-
nyilatkozásaimat, azon föld újuljon meg, mert csakis az érett lelkek-
hez juttatom el.

Azután választhatnak a menny és a pokol között a jövendő sorsuk
felett. Aki Hozzám jő, az Nálam lesz, aki marad, az a pokolba vetteti
magát." Én vagyok a világ világossága. Aki hozzám jő, nem marad a
sötétség hatalma alatt. Ti hívők, legalább ti vegyetek annyi alázatot
magatoknak, hogy eme tanításaim befogadhassátok, mert aki eme kis
eszközöm megveti, az Engem vet meg. Mert Én bene lakozom teljes-
séggel. Mert nála találtam meg az Enyéimhez való hasonló kis szere-
tetet és önzetlenséget, mert lelkeket nem magához édesgeti, hogy ő
növekedjen, hanem Hozzám küldi az örök szeretethez. Azért vagyok
nála, mert ti földi tanítók, mind abban a hibába estek, hogy hozzátok
magatokhoz hívjátok a lelkeket, hogy „itt a Krisztus", mert ti akarta-
tok nőni, azért mondtatok nagyot. Pedig ahol Én növekedek, az esz-
köznek mindig alább kell szállnia, amint a Keresztelő is mondotta,
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mert az eszközöm csak az utam egyengetője, a teljesség Én magam
vagyok, és ott megjelenek, ahol az eszköz, csak, mint útegyengető
szerepel, a szíveket előkészít az Én jövetelemre.

Az ilyen igaz útegyengető kevés van e földön, inkább önérdeküket
szolgáló tanítóval telt meg a világ.

Én bizonyára ott be nem teljesedhetem és nem növekedhettem
meg annyira, hogy szólhattam volna, vagy életre keljek, mert az út-
egyengető nem akar alább szállni.

Illés idejében is csak ennyi volt, most ismét legkisebb a szám,
azután sokasodott hét ezer, akik engem akarnak felépíteni és ők ma-
guk alább szállni, ilyen eszközöm kevés van a földön, alig kétezer
aluli állapot, a Noé időt idézné elő a tűzzel. Ami be is fog következni
az Enyémek kiválasztása után.

Íme, mindeneket ujjá teremtek, boldog, aki várja az Én eljövet-
elemet, mert a jutalma Velem van

Ámen.

13. Fejezet

Kedves Gyermekeim!
Amint eljött és eljön s holnap, éppolyan biztos, hogy Én is eljövök

e világra a ti időtökben, nem sok napok múlva. Ha óhajotok megfe-
lel, a megjelenésem erejéhez, de ne csodát várjatok, mert az irtózat,
csak természetes jelenség leszek, éppúgy, mint testet öltött Ige.
Csendben kezdett működni, még a szomszédok sem tudták, ki rejtő-
zik közelükben, csak akik szerettek, tudták, ki vagyok. Most is úgy
lesz.

Ha megérkezem csendben az Enyémekhez, a tiszta szívűek lesz-
nek csak boldogok, mert ők meglátnak, szemük előtt fogok cseleked-
ni és ők is velem fognak munkálkodni az aratásnál, a betakarításnál,
a kétezer évi munkám gyümölcsét.

Avatatlan füleknek nem kell elmondani, úgy sem hiszik el és tite-
ket legfeljebb bolondnak fognak tartani.

Óvakodjatok attól, hogy az ellen is föl ne figyeljen, mert akkor
semmi békét nem hagy nektek.
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Én csendben megérkezem, éppen úgy, mint ahogy e földet elhagy-
tam, csak kizárólag az enyémeknek jövök, hogy őket utasítsam a
munkára, azért előre elkészítlek benneteket, hogy ne lepődjetek meg
és mindenki készítse Hozzám a szívét, hogy meg láthassam, félelem
nélkül megállhassatok előttem.

Csakis a kicsinyek lesznek a társaságom. Igen, ha elkészülsz a be-
fogadásomra, eljövök hozzád én kisdedem, siess mindent rendbe
hozatni a ház körül.

A. H. -ék, Még kételkednek mindezen szavaimon, de meggyőződ-
nek rólam és akkor munkásaim lesznek, ha meggyógyul a lelkük a
kételytől.

Aki hozzám jő, szeretettel és bizalommal és megbánja bűneit és
minden földinél előbbre tart Engem, ezen feltételek mellett jöhettek
Hozzám mindnyájan. A többivel megajándékozlak benneteket, ami
hiányzik, még belőlek. Ismétlem, mindenkinek erős bűnbánatot kell
tartani, mielőtt Hozzám jő és lelki vizsgálatot, mindent kirakni a
szívből, ami az Én jelenlétemet részükre elviselhetetlenné teszi.
Azért íme, előre jelzem Magam, hogy készületlenül ne találjalak
benneteket. Befogadásomra, Velem foglalkozzatok gondolatban
mindig, hogy az ellen el ne ragadjon tőlem.

Ha ti azonban kételkedni kezdtek eme szavaim felett, hogy meg-
láttok Engem, akkor nem lehet Nekem közelbe jönni, mert a kétely
minden isteni megölője. Ott voltak a Jeruzsálembeliek, hallottak is
Engem, de a kétely megölte bennük a bizalmat Hozzám és tovább
maradtak a papi hatalom alatt és még most is ott vannak, mert nincs
más szabadító Rajtam kívül. Akinek valami terheli a lelkét, úgy cse-
lekedjék, mint Zakeus, hogy betérhessek hozzá, az üdvösségemmel
együtt. Lukács 19.

Az emberek szó szerint akarnak venni mindent, pedig Én minden-
kor a lélekhez beszélek és nem a testhez, mit beszéljek a héjához? A
test csak azt teszi, amit az őt éltető lélek akar, tehát minden szavam a
lélekhez szól.

Bizonyára úgy tanítottam, hogy az Én testem étel, az Én vérem bi-
zonnyal ital, aki eszi, az én testemet és issza az én véremet, örök éle-
te vagyon annak. (Ján. 6.)
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Az Isteni Szellememnek a lélek a teste és vére alatt az Isteni Szel-
lem kifolyása az Ige. Tehát aki eszi és issza az Én lényemet, örök
élete vagyon annak. Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre.

A külső anyag cselekedet már csak emlékezet. Ámen.

14. Fejezet

Kedves kis Gyermekeim!
Amint megmondottam egykor, úgy lészen most is. Ha valaki Hoz-

zám jő, és meg nem tagadja magát és magával együtt minden földi
hozzátartozóját, az nem lehet tanítványom, mert a „Mindenek felett”e
szó ezt magában rejti. Aki Hozzám jó, annak a szívnek már ki kell
üresítve lenni, minden földiből. Csak a sajátjával, a szeretettel jöhet
hozzám. Azt felépítem, a szeretet oltárává alakítom szívét és fölépí-
tem Isten templomává a lelkét, hogy benne lakozhassam.

Azután, ha megtisztult, Veleim együtt elhozzuk a hozzá tartozókat
is, de először egy elsőd van minden családban hivatva erre, akinek
nagyobb a szeretete a többinél, az az elsőd, és ha valaki keresztjét
úgy nem hordozza, mint Én: nem lehet tanítványom, mert ha a Mes-
ter hordozta, akként a tanítvány is köteles, mert a megváltás útja
másképp el nem képzelhető. Ti, akik szerettek Engem, szeressétek a
keresztemet is, amelyen megdicsőülve, feltámadtok majd.

Ha az Én oldalamon kitartotok és Engem mindenekfelett fogtok
szeretni.

Aki úgy nem fogad Engem, mint egy kisdedet, nem lehet tanítvá-
nyom, a kisded meg nem botránkozik, nem ítél, ezek olyan tulajdon-
ságok., amik visszavetnek Tőlem. Azért az ítéletet vessétek el maga-
toktól, a más és saját lelketek kárával, miért is ítélnétek ti, hiszen
mindenki a cselekedetében benne hordja azt. (Jel. 2:23.)

Például, ha valaki vétkezik a teste ellen, az megbünteti érte, ha lé-
lek ellen vétkezik, a szeretet hagyja el, ha mások ellen vétkezik, má-
sok büntetik, minden honnan elveszi ítéletét az ember, nem szüksé-
ges nektek ítélni, mert az ez Én tulajdonom, amely igazságos: ti, mint
kisgyermekek bíztatok mindent Reám, akkor biztonságban vagytok,
a közeljövőben, ha megérkezem, ne ítélettel találkozzam, hanem sze-
retettel. Ámen.
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15. Fejezet

Kedveseim!
Az Ur az, aki titeket vezérel, az Ur az, aki nálatok lakozik, az Ur

az, aki eljő kőzzétek láthatóan. Bizony mondom, az Én szavam való-
ság, vegyétek komolyan, hogy ne úgy járjatok, mint a bibliai szolga,
aki nem várta az Urát, így biztatgatván magát: „Halogatja az Uram a
haza jövetelét, míg magamnak élek addig és verni kezdte szolgatársa-
it és tobzódni mulatozott és éjfélkor megjő az ő Ura, amikor nem
várta vala. És a haszontalan szolgát kiveté a külső sötétségbe, ahol
lészen fogak csikorgatása. Így jár az engedetlen, akit ura megbízott a
sáfársággal. Azért óva intlek titeket, hogy hasonlóan ne gondolkodja-
tok, mert ti sem tudjátok, mely napon érkezem, hogy készületlenül ne
találjalak titeket.

Nem szeretném, ha veletek keményen kellene bánni. Azért te siess
készíteni, amit kívánok tőled. Tudom, hogy most 77 ellenség áll az
utadban, azért nem tudsz végeztetni semmit, de törd át minden erőd-
del és készülj, mert meg fogod keservesen bánni, hegy Nekem szo-
morúságot okoztál.

Én a te Urad, Istened, aki jő. Ámen.

16. Fejezet

Kedves kis Gyermekeim!
Amint a tengeren hajókázó tanítványaim kétségbe esetten véde-

keztek a tenger hullámaival, hogy el ne nyelje őket, utolsó pontnál
keltettek fel Engem: Uram, ments meg minket, mert elveszünk”. Oh,
te rövid látó lélek, aki bennem csak így bízol, hogyan merülhetnél el,
hisz Én vagyok az ura a tengernek is, tehát parancsolok neki.

A te kishitűséged büntet csak, mert nem akarsz Bennem betelje-
sedni, hittel, bizalommal és Szent Lélekkel, mert a gyarló ember az
anyagot mindig fölöttem képzeli és Engem mellékesnek, csak úgy
szokásból, hátha mégis segítek neki. De a hit, amely a Kőszikla, más
alapon áll,, mint ti tudjátok. Péter, a hit apostola sem tudott a hit ma-
gaslatára emelkedni, amíg Vele voltam. De amikor nem látott, kez-
dett igazán hinni bennem, amikor látta, hogy minden szakad körülöt-
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te, vagyis mindig hajszálon függött léte, akkor bizalmát Belém he-
lyezte egészen és átjött az Én akaratomba és akkor lett „Kőszikla”,
akire építhettem a mennyországom alapjait, az az megbízhatom,
hogy legeltesse bárányaimat, ha, Engem szeret, az akaratom szerint.
(Ján. 21:17.)

De míg  az  ember  az  apáitól  látott  s  hallott  hitben  él  és  csak  úgy
gondolja, hogy az ő akarata mellett az Én akaratomat is gyakorolhas-
sa, az olyan tévedésben van. Nekem csak egész hittel lehet szolgálni,
az Én akaratomba kizárólag, akkor a hatalom birtokosa lesz, amelyek
rendelkezésére állanak a hit hőseinek. Mert hite és irántam való sze-
retete által, mint egy beavatott a hatalmamba és szívesen adom nekik
Szent Lelkem által, minden akaratom beteljesedését rajtok, hozzám
növekedhessenek a szeretetben. Ámen.

17. Fejezet

Kedves kis Gyermekeim!
Ami a lélek anyagát, létét illeti, könnyen megmagyarázhatom nek-

tek, amiként a fa vagy más minden test feloldódik, éppen úgy az em-
beri test is. Mert ha a fát tűzre teszed, égni kezd, ez a szeretetem tüze,
a (kereszt) jelképe, először a füst a szellemi rész fel száll a magasba,
a másik rész, hamuvá válik. Így a hamu a test salakja, a füst része, a
jobbik, a tovább képződő része a testnek, éppen úgy az emberi testré-
szek is, az Én részem, az elválasztásnál felszáll, a földrész, földdé
lesz.

Ez a szellemi jelképe az embernek, a lélek mibenléte az, hogy
flujdikus anyag, vagyis egymáshoz tartozó részek, akár a felhő és
folyton kiegészülő, a lélek alakja, a benne levő szellemem mintájára
formálódik, tehát emberi forma hasonmásom, de a lélek mégis sza-
bad teljesen, a szellememtől mentes. Akár a fa és magja, ez külső
forma. A szellemült embernél már, nem sok átváltozni valója van,
mert a lelke átment a szellem akaratában.  De a meghasonlás ott ve-
szi kezdetét, amikor a lélek más úton kezd járni, mint a rendeltetése,
ez az elfajulás: amikor az ember a megváltás útjához elért, nincs
szüksége a léleknek külső burkot fölvenni, mert a benne levő szellem
kielégíti az Én akaratomban, de a lélek a szabadságát magára akarja
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fordítani; úgy testet kap, hogy azon keresztül a maga akaratát csele-
kedje.

És ugyancsak a test megtagadásában lehet viszsza menni az Én
szellemem akaratában.

Amikor a lélek a szellemnek engedetlen, testet kap, amikor a lélek
átment az isteni akaratorrba, a testet megtagadva, elvétetik tőle és ily
képen, a megváltás ideje beállt.  Ámen.

18. Fejezet

Kicsi Gyermekeim!
Akik Bennem bíztatok, maradjatok meg az Én szeretetembe, mert

ha ti helyt álltok mindenben: akkor az egekkel együtt karöltve fogunk
gyűjteni.

Ti kicsikéim, ti, e világ megvetettjei, legyetek erősek a szeretet-
ben, most, amikor jövök e világot ítélni, hogy ítéletem szele ne érjen,
hanem Nekem munkálkodjatok csendben; mert ha mindenben nekem
engedelmeskedtek, amit nektek készítettem. Akik az Én meggyaláz-
tatásomba is velem lesznek, (Máté 10., 32., 33., 38., 39.) mert e világ
újra és újra felfeszítést kiált számomra, de ti álljatok meg a keresztem
alatt, mert nincs több az után a szenvedésből, a felszabadulás jele a
kereszt. Tehát ti is fölszegezzétek reá minden akaratotokat és enged-
jétek magatokat teljességgel Tőlem vezetni, úgy akkor átjöhettek az
Atya akaratában.

Te Gáius, Én szolgám, az a te rendeltetésed, hogy Velem dolgoz-
zál, az Isten országának felépítésén, erre a munkára hívtalak el, mie-
lőtt születtél. Tehát tudd meg és ehhez tartsd magad, hogy amit
mondándok neked, megcselekedd, mert aki Engem úgy szeret, hogy
megbízhatom és megcselekszi, az Én hazatérő Fiam, az engedelmes-
ségben rejlik a Fiúság. Tehát azt kívánom tőled, hogy a munkásaim
közé állj, megtisztított szívvel, a bűnbánat könnyeivel, emeld ki ma-
gad a földi sárból, hogy nálad lakást vegyek magamnak a tiszta sze-
retetben, a teljes önzetlenség és önfeláldozásban, ha ti is úgy akarjá-
tok, mert szabad akaratból kívánom csak mindezeket. Értem való
szeretetből,  hogy ti  is  arathassátok  a  ti  munkátok  gyümölcsét,  hogy
az újra felállításban a mennyei birodalom részesei lehessetek a szere-
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tetben. Kisdedeim örvendjetek én bennem szüntelen, hogy köztetek
lehessek.

A te rendeltetésed ismétlem az lesz, ami a Péter, az Én szolgámé
volt, megkeresni, akiben van és összegyűjteni egy táborban az Én
népemet e helyen, mert a Carboti özvegynél veszek szállást magam-
nak, hogy mindenkit meggyógyítsak, az ő szeretet foka szerint.

A ti Atyátok Jézusban, aki jő. Ámen.

19. Fejezet

Kedves kis gyermekeim!
Amiképpen a nap ontja magából fényét szeretetben, úgy legyetek

ti is Nekem sugaraim a szeretetben, mert amiképp a nap nem magá-
nak él, ép úgy ti is ezentúl, ne magatoknak éljetek, hanem Nekem.
Mert amikor másokért éltek, azt Nekem élitek, az egész teremtésem
erre tanít benneteket, csak nézzetek körül, mert amiképpen a nemes
fa dolgozik, de nem magának, hanem annak, aki őt méltatta, hogy
elültesse és gondozza, annak hozza gyümölcsét.

Ti is legyetek az Én eszközeim, akiket én ápolok, kertemben ilyen
termő fáim, napsugaraim a testvéreitek részére és tápláljátok őket
éltető szeretetemben, mint az Én eszközeim, mert mennél több szere-
tetet adtok, annál többet kaptok. „Mert a szeretet soha el nem fogy.”
És akiben van? Annak adatik, vagyis megszaporíttatik, hogy mindig
gazdagabban teremjen.

Ti az Én eszközeim vagytok;, mint ahogy a kertésznek a növénye,
mert ha a Szeretet munkásai lesztek, örök boldog életetek vég nélkü-
li, és amiképpen most szolgáltatok másoknak, akképp fognak majd
nektek, ha igazak voltatok, majd igazságot kaptok, ha hamisan sáfár-
kodtatok, hamisságot kaptok majd örökségül.

Az Én Isteni rendem szerint, mert ki mit vet, azt arat, tehát ha ti
Nekem vettek a Szeretetben, akkor szeretetet fogtok aratni.

Ti az Én munkásaim vagytok és Engem képviseltek e világban, a
gonoszt jóval fizessétek vissza, mint a fa, ha ágait mégis tépik, de ő
mégis meghozza gyümölcsét, még sokszor szebbet.

Tehát a természettől is példát vehettek, ha pedig egy fa, aki még
oly messze van az emberi lénytől, hogy annak még sok ezer évekig
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fejlődnie kell, hogy csak állat is lehessen, így éli a rendemet, akkor
hol áll az ember? Innen láthatjátok, mennyire eltértek az isteni rend-
től az önzésben, befagyott náluk a szeretet, megkövesedett szívűek,
nem tud érezni mással, azért iratom e leveleim részetekre, hogy ti
vessétek le szívetekről a jégpáncélt és fölmelegedve Tőlem, gyümöl-
csöt teremjenek.

Nem mindenkor az adakozásban rejlik a szeretet megnyilatkozása,
ezt gőgből is megteszik, hogy lássák, hogy tehetik ők.

Mert a szeretet alázatosságban még többet tehet, mint adakozás-
ban, amellyel sokszor lenézi felebarátját, hanem akit az alázata és
türelme által a szeretetbe emel.

Ez többet tett mindennél, mert ezzel a lelkét táplálta, amely épsé-
gébe szenved, innen van az idegesség, szeszélyek stb., tehát a lelket
táplálni igyekezzetek és meggyőzni őket a Szeretet fogalmával, hogy
minden baj okozója a szeretetlenség ezen a világon. Mert minden
kincs, gazdagság csak hiábavaló hajhászat, ha igaz szeretete nincs,
amely őt boldogítja egyedül itt és a jövendő időben is, mert viszi
magával a lelki gazdagságát új életében is, de vagyonát itt hagyja e
világnak, tehát mindenek fölött levő a lelki gazdagság, amely őt iga-
zán kielégíti a tiszta szeretetben.

Azért, ha valakinek csakugyan testi szükséglete van, azt támogas-
sátok tehetségtek szerint és így lesztek az Én munkásaim az Én sző-
lőmben, amelyre elhívtalak titeket. Ti magatok mutassátok meg,
hogy méltó munkásai lesztek a Szeretetnek. Ámen.

20. Fejezet

Kedves kis gyermekeim!
Ha az emberiség megadja magát az ő sorsának, ez annyit jelent,

hogy nem kíván több harcot fel-venni, elfáradt. Azért van most annyi
ellentámadás mindenfelé, hogy a nyakasság megtörjön és amíg ez
nem jön létre, az ember akaratoskodik a sorsa ellen. A beletörődés
minden sorsba, ez megadás, aki föl nem lázad, már viseli, türelemmel
bármi jön reá, ez már a türelemnek egy kis részét magára vette, tehát
csakis csapások alatt puhul meg az ember az ő megkeményedéséből.
Azért az oly szükséges ütéseket megadással tűrjétek el és tanuljátok
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meg megadással hordozni, amit javatokra engedek meg az ellenfe-
lemtől, mert ezeknek meg kell teremteni, bennetek az alázatosságot,
a türelmet, ha ez megvan, akkor a szeretetet Én magamból adom, a
már elkészített szívben, azaz felébresztem az Én részemet az ember-
ben. Mert amíg isteni részem alszik, addig állatember vagytok, de
amikor feltámad a szeretet, akkor lesz az ember állati érzék nélkül,
mert amíg az állati érzék uralkodik, a féktelenség, állatember él a
testben.

De ti kicsinyeim, akik a testet megzaboláztátok és legyűrtétek az
érzékek halmazát. Álljatok meg abban, hogy Én a szeretet mindent
boldogító érzésemmel feltámadhassak bennetek és így mennyei gaz-
dagsággal betelve adhassatok másoknak is jó példát. Hogy az arcotok
ragyoghasson a boldog érzések alatt. Amiként Mózesnek, amikor
Velem érintkezett, mert nem mindenkinek halál a sorsa, csak az en-
gedetleneknek, akik Engem, a szeretetet be nem fogadták, azok to-
vább vezettetnek az ellenfelein hatalma alatt, amíg megtörnek, ilyen-
képpen az ellenfelem is Nekem dolgozik, mert elkészíti az állatot
emberré.

Azért mondottam egykor, hogy „Áldd, aki átkoz vagy kerget,
vagy ha elveszi felsőruhádat, add neki az alsót is.” Mert ez mind a
javatokat szolgálja lélekben és szeressétek ellenségeiteket, mert azok
is lassan ugyanazon az úton hazatérnek és ott Nálam minden ki-
egyenlítődik. Mert minden számon van tartva az életetek könyvébe,
nem lesztek megrövidítve semmiképpen, bármit is vegyen el tőletek
most e világ, látni fogják szemeitek az igazságos ítéletet, aki önmaga
fölött nem ítélkezik, mint Zákeus, azt a törvény ítéli meg, legyetek
türelmesek ellenségtekkel és bízzátok Reám igazságos ügyeteket,
ahogy Én megengedem, hogy létesüljön, úgy lesz lelki javatokra, és
ebben nyugodjatok meg. Ámen.

21. Fejezet

Kedves gyermekeim!
Akik nem akartok ellenem cselekedni, ti álljatok meg elhatározás-

tok mellett oly erősen, hogy végre is vihessétek, mert ha szorosan
Hozzám tartjátok magatokat, akkor az ellen nem árthat nektek, mert a
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szorosság közé nem férkőzhet, mert ha minden akaratom megcselek-
szitek, akkor már nincs hatalma felettetek. Amidőn Nekem akartok
szolgálni, legyetek hát erősek Én Bennem, a szeretetben, ne győzes-
setek meg a sok fölösleges beszéddel sem, nincs értelme a lelket kifá-
rasztani. Aki Énreám építtet, annak a földivel nincs sok beszéde,
mert tanuljátok meg, hogy mennyeimben inkább az érzéssel beszél-
nek, mint szájjal, mert erre nincs szükség, e földön tettben, szavak-
ban adnak kifejezést, a benső akaratnak, mennyeimben megláttatik a
gondolat és ekképp elég annyi, mert átlátszó, akiben nincs sötét folt
és így csak világosság és fényesség van benne és körülötte.

Ha az ember itt e földön szellemül át, akkor már itt is kell, hogy
láttassék rajta a mennyei jel. Igaz ugyan, hogy a légkör sokat határoz,
mert ha leül valaki olyan társaságban, ahol csak a tett beszél, nem
kell a szájnak, mert mindenki, aki tettet vet, tettet arat, aki beszél, az
a szélnek beszél, tehát aki Hozzám tartja magát, az Tőlem tanuljon és
Engem kövessen mindenben és itt szokja meg az Én rendemet. Már a
kevés és okos beszéddel többet lehet mondani." mint sokkal. Figyel-
jétek meg, a sokbeszédű embert alig méltatják figyelemre, nálatok ne
így legyen, akik Engem képviselnek, hanem fölöttébb álljatok min-
den gyarlóságnak, minden szellő, ne kapkodja el komolyságtokat,
mint eddig, nem elégíti ki viselkedéstek az emberi méltóság fokát.

Azért óva intlek minden meggondolatlan szótól és lépéstől benne-
teket, legyetek már Én örömeim mindenben, amit elvárhatok tőletek.
Ámen.

22. Fejezet

Kedves kis gyermekeim!
Akik mindenben Velem akartok érezni, várjátok a húsvét előtti

szenvedésidőmet, hogy Velem virrasszatok, velem keseregjetek, ez
kedves Nekem, még pedig azért, hogy önként cselekszitek, nem szo-
kásból, mert ez az igazi alázat Előttem. Aki önként, irántam való
szeretetből megtagadja magától a nyugalmat és Velem virraszt, a
fájdalmamban részt vesz, azok a Velem érzők és ezen érzék, majd
növekedni fog bennetek. Úgyannyira, hogy a testi szemetek nem
fogja azt látni, amit az érzék kifinomodva fölismer, mindeneket körü-
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lötte, meg fogja különböztetni, hogy milyen légkörbe került, melyik
szférából való és Engem is, ha meglátogatom őt, mert örvendeni fog
benne a Szellemem a nagy hatás miatt.

Igen, a behatás az nagy erő, akik nem ismerik az ellene való véde-
kezést, sokszor kellemetlen helyzetbe jutunk általa, azért íme leira-
tom, hogy a sötétség hatalma elleni védekezés, csak úgy sikeres, ha
folyton Személyemre gondoltok és főleg szenvedéseimet élénken
elgondolva és velem ezt átérezve igyekeztek, akkor a kellemetlen,
ellen légkörtől, hamar megszabadultok és helyébe a menny serege
szolgál nektek, ha Reám gondoltok szeretettel. Azért, ha valamely
rossz kedélyállapotba kerültök, csakis velem emelkedtek ki belőle.
Mert semmit nem fájlal úgy az ellenfelem, mintha velem éreztek és
Nekem kedveskedtek, ezért sokszor a hozzátartozóitokat használja
bosszantástokra, amikor ezzel sem tud felháborítani, akkor felhagy
vele,  azért  mondtam egykor:  „Állj  ellen  a  gonoszak  és  elfut  tőled.”
Ne háborogjatok az ő akarata szerint, mert neki az a célja, hogy a
szeretet állapotból a haragba vigyen és akkor ő győzött és a szeretet-
nek távoznia kell. Mert amíg ez változik nálatok, az nagy baj, mert a
szeretet nem tud növekedni és mindig újból kezdheti magában a sze-
retet meghonosítását, de megerősödni nem bír, újra és újra visszaes-
tek és így tántorogtok az örvény szélén, sok időkön keresztül, mert a
szeretet nem tudott felemelkedni bennetek, azért óva intelek benne-
tek, legyetek állhatatosak mindenkor és őrizkedjetek a felgerjedéstől.
Ez lesz bennetek az örömöm. Ámen.

23. Fejezet

Kedves kicsinyeim!
Íme, új nap, új életforgás kezdődik ismét elölről, ti is újuljatok

meg naponta az Én kegyelmi napomtól, felfrissülve mindig nagyobb
szeretetre ébredjetek fel. Mert egyedül az a célom veletek, hogy a
szeretetbe átvezesselek benneteket. A szeretet az a boldog érzés,
amelyben magam vagyok jelen. Kicsinyeim! Megérzitek ti is, amikor
szeretetben vagytok, hogy jól érzitek magatokat, az ilyen érzések
fokozatosan növekedhetnek, ha elnyomni nem hagyjátok az ellentét-
tel, mert akkor mindig újra kezdhetitek elölről, ha a gonosz elrabolja
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a szeretetet tőletek. Azért jól vigyázzatok a szeretetre, mint az egyet-
len kincsetekre. Magam lévén a szeretet, hogy fölismerhessetek ma-
gatokban Engem, mint az őrök boldogságot, ne, kicsinyeljétek le a
szeretetérzést, vigyázzatok reá, mint a szemetek fényére, ne engedjé-
tek a haragnak elnyomni, a mindent boldogító szeretetet. Nincs más
dolgotok a földön, mint Engem megszeretni, a szeretetet, ami veletek
van, hogy fölismerjétek a szeretet értékét.

 Mert ezen kívül semmi más boldogság nem tartós, csak időleges,
a harag mindig rombol, a szeretet épít, csak ezen kívül, nincs más út
Hozzám. Tehát, akik Nálam akartok egykor lakni, akkor ezen lépcső-
fokokon jöhettek csak fel Hozzám, mint az örök szeretethez. Ismé-
telve mondom, hogy ha valaki kényszerít egy mértföldre, menj el
vele kettőre, ezzel nagyobb a te szereteted, ha még többet teszel, mint
amit  kívánnak  tőled,  mert  még a  gonoszok közt  is  a  szeretet  foka  a
mérvadó. Aki szeret, annak nem fáj, ha becsapják, annak nem fáj, ha
kihányják őt, ha megvetik, mert mindene meg van, azért a szeretet,
ami őt boldogítja, egyedül.

Ha azonban valakinél, még az anyag értékesebb nálamnál, és an-
nak elvesztéséért engem, a Szeretetet el hagy veszni, annak még az
anyag az istene és Én csak mellékes vagyok.

Ha azonban Én növekedhetem mindig nagyobbra, minden anyagin
felül, növeszt akkor Én, a szeretet vagyok az Istene. A mindenek
felett való, nincs közöttünk idegen isten anyaga.

Azért vigyázzatok kedves törekvőim, minden akaratotok kezdeté-
nél, hogy hová vezet. Hozzám-e, vagy az anyag szeretetéhez, mert
mindenki ott kapja a jutalmát, aminek a szolgálatába állt. Ti kicsinye-
im, akiknek ezt már megmondhattam, gyarapodjatok a szeretetben,
mert minden tanításaim és fáradozásaim odairányul, hogy átvihesse-
lek a Szeretet világába, amely az Én világom, mit is adhatnék nektek
ennél jobbot, értékesebbet, boldogítóbbat, mint a Szeretetemet. És Én
Magamat, benne, az örök szeretetet.

Voltak és vannak e világi nagyságok, méltóságok, körülrajongot-
tak és ledobottak, eltaszítottak, mert ez csak mind ideiglenes, erőlte-
tett nagyságok, a boldogságnak még árnyalata sincs benne, csak a
lelki sűlyedés csíráját hordja magában. Micsoda lelkiállapota van
annak, aki másokat letaposva ül szennyes trónján, vagy állásába,
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vagy szerelmi téren, vagy a gazdaság körül, ez mind erőltetett, múló
öröm, hogy azután annál fájdalmasabb legyen a vélt boldogságból
való kiábrándulás. Ez után következik az ellenfelemnek mindenféle
eszköze, amellyel foglyul ejti a szegény boldogságkeresőket.

Ilyen e földi öröm és jólét utolsó felvonása. Én Magam adtam pél-
dát azzal, hogy a szegényes sorsban lévők közelebb állhatnak az örök
Szeretethez, mint az önző és szennyes jólétben sínylődők lelkei, mert
a szeretethez nem kell nagyság, sem gazdagság. Nekem mindig és
mindenhol lehet szolgálni, mert a szeretetet mindenütt lehet alkal-
mazni, hiszen e föld oly fukar a szeretettel, azért hintsétek és ontsá-
tok ki magatokból, hogy Én újra és folyton megtöltselek benneteket
mindig fokozatosan nagyobb szeretetemmel, mert mennél többet
adtok, annál többet adok nektek, ezért a „Szeretet soha el nem fogy”,
mennyei áramlások folyamata annak a szívnek, aki tovább is adja.

Így lesztek az Ég csatornái és így lesztek eszközeim a szeretetben.
Bár ti legalább, akik ezt olvashatjátok, lehetnétek mind eszközei a

szeretetnek, akkor a megváltástok elérkezhetne minél előbb.
A szeretet az egy szentséges lét, aki azt bírja, oh, mily boldog az,

annak nem lehet olyat adni, ami őt megörvendeztesse, mert neki
mindene megvan — a Szeretet, ezt a boldog érzését nem kell majd itt
hagyni, viszi magával az örök szeretethez, amellyel „Egy” lett.

Így nagyobbodik az Én országom a földön, ha sok szeretetet adtok
másoknak és ezzel megcselekedtétek az Én akaratomat is. Ámen.

Kiváló figyelemre méltó!

24. Fejezet

Kedves kis gyermekeim!
Az egész anyagi világteremtés nyög és sír az Isten fiainak megje-

lenéséért.
Igen, sír, sóhajtozik a teremtett mindenség a gonoszság miatt; sír,

sóhajtozik és várja a felszabadulást, várja Isten fiainak megjelenését.
Tudjátok-e, hogy a világnak és a mindenségnek mit jelent az? —

Annyit jelent, hogy a poklot átváltoztatni „Mennyé”. Ha eltudjátok
gondolni, hogy mit jelent ez, akkor fel is tudjátok fogni annak mun-
káját, amire csak a Mindenható Isten képes. Ha az ember elérte azt a
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fokot, hogy engem felismert és szándékomat, akkor ő is hozzájárul
minden erejével a megváltási munkához, de először magán kezdi a
tisztogatást. Minden testi kívánságnak ellene állani, e világi vágyból
származik, kiűzi magából és ezzel, a gonoszokat űzte ki magából.

 Mert az embernek szabad az akarata ahhoz, hogy a testét szolgál-
ja, vagy szellemét. Az önmegtagadás az első lépés, az Én segítsé-
gemmel, aki azt kéri ahhoz, hogy Isten fiává alakuljon át az ember.

Micsoda ellentétet szolgál Nálam nélkül az ember, a maga gyarló
gondolkodásában, milyen káoszt idézett a lelkében, telehányja magát
idegen akarattal és ezzel akar Hozzám jönni, ez épp oly le-hetetlen,
mint emberi erővel megfordítani a naprendszert, hogy ne reggel kel-
jen, hanem este.

Hozzám jönni csupán csak az Én rendem szerint lehet, ha az em-
ber először magamagát átszellemesíti, vagyis a lelke a benne levő
isteni szikra felé hajlik és azon érzésnek enged, ami onnan és belő-
lem árad, az igen helyesen és rendem szerint kezdte a maga átváltoz-
tatását, ezen lehet segíteni és erősíteni mindig a szeretet útján.

De az olyan ember csak, aki másnál akarja megkezdeni a tisztoga-
tás munkáját, és hirdeti a megváltás útját és maga pedig tele van vi-
lági vággyal, az igazán nem halad a megváltás felé, de akiket tanít,
azok sem, mert aki nem a földnél kezdi a tornyot építeni, hanem más
lelkénél, az bizonyára összeomlik és vele együtt a tanítottak is.

Amidőn Én a testet öltő Ige, a földön tanítani kezdtem, először
magamat minden Éntől és érzéktől kiüresítettem. Mint 30 éves férfi a
hegyekben, a magányban, 40 napot töltöttem a böjtölés és imádko-
zásban, hogy a külsőtől magam elvontam egészen és a bennem levő
Szellemem felé fordulva, minden emberi vágytól megszabadultam. A
jelképes kísértő nem volt más, mint a testemben levő természetes
érzékek, amiknek ellenállottam lélekben, hogy az isteni szeretet győ-
zedelmeskedjen a test, vagyis a világ felett. Ezt minden embernek
hasonlóan kell megcselekedni, aki a megváltásban akar megújulni.
Azért vagyok Én az út, az igazság és az élet, mert a földön leraktam a
földit és az isteni feltámadt bennem.

Akkor léptem ki a világba, tanítani az Isten országát, amikor Ben-
nem meg volt: és életre kelt. 'Az Atya a szeretet és Én ekkor lettem
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„Fiú”, amikor a magam akaratát megtagadva, az Atya akaratát hirdet-
tem az egész teremtésnek.

Ez az isteni rend, aki nem így kezdi, az ellenem van, és nincs Ve-
lem, mert így többet ront az Én nevemben, mintha nem tanított volna,
mert ezzel az ellenfelem malmára hajtja a vizet. Ilyen módon van az
egyházakban, gyülekezetekben, ellenem folyó munka és nem Velem,
mert ha a léiek nem tiszta e világtól, akkor az önzésbe hajlik át és
nem Hozzám, az önmegtagadásba, a szeretethez.

Látjátok, itt bukik meg az emberi tanítások és rendelkezések nagy
halmaza az önzésnél, innen vannak a széthúzások, egymást lekicsiny-
lők, egymáselleni harccá változik az Én nevem alatt is, akik csak
Nevemet vették fel, de lelküket, nem szabadították e világi megkö-
töttségekből, mint ahogy Én tettem.

Ezek Csak mind olyan tanítók, mint a jeruzsálemi papok voltak, a
szegényekkel szigorú törvényt tartottak, de gazdaggal elnézők voltak.
Ők magukat hordoztatták, vagyis eltartották a kicsinyekkel és ők
szigorú törvényt ültek felettük, akik áthágták az ő akaratjukat.

Ez ma is így van, aki már hatalmas, nem ismer Engem, hogy „is-
ten a szeretet” és nem az erőszak.

Ezek mind, ahol nincs tiszta szeretet, az mind az ellenfelem felé
hajlik, mert mások lelkét kezdte előbb tisztítani, és nem a magáét.
Aki tanítatni akart. Ezért van az emberiség az erőszak, a pokol fene-
kén, mert az önzésből és gőgből indult ki az emberek neveltetése.

De megmondattam, hogy az utolsó Időben Istentől lesznek tanítva
az isteni után sóvárgók (Ján. ev. 6.) már egyes kiváltságokon meg-
kezdtem e munkát, akik az Élet könyvébe vannak írva. (önzetlen sze-
retettel bírok). Akik magukból kihajtották az önzés, gőg, nagyravá-
gyás, uralkodási hajlamot, másoknál jobbnak, többnek nem képzelik
magukat, hanem akik önmaguk előtt legkisebbek mindenkinél. Ezek-
nél lehet kezdeni, mint új földben a szántást és az Ige vetését. Amit
ilyeneknél, Én Magam végzek el, mert ahol a föntiek kitakarodtak,
ott Én a Szeretet kezdek feltámadni és működni.

Ez az isteni örök rendje a megváltásnak, amelyért sóvárog az
egész teremtés, amely nyög a gonosz elnyomás hatalma alatt.

Az Én vezetésem alatt, a felszántott szívtáblákra beiratik, az Én
Isteni Rendem sorozatosan. A hét isteni erények elsajátítása, amint
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tudjátok a szeretet, alázatosság, türelem, megbocsájtás, állhatatosság
és irgalom. Ez igemagok kikelnek és gyümölcsöt hoznak, a Szeretet-
ben, a Szeretetnek. Ezek Velem együtt építik az Isten országát és
részesei az országnak, amelyen önzetlenül dolgoztak, azért van benne
részük, mert nem béresek, hanem Fiúk, az Atyának a Szeretetnek
dolgoztak,

De amíg az emberek pénzért hirdetik és tanítanak, addig ők bére-
sek és olyan is a munkájuk, amint látjátok 2000 éve, nem tudtak fel-
emelkedni a Szeretethez. Pedig az Igém a kezükben, de nem a szí-
vükben, minden csak külső és földi, az enyémeket a külsőtől átveze-
tem az Én világomba, a Szeretetbe. Ekkor azután mindent felismer-
hetnek, teremtésem nagyságát és ezek igaz tanítói a földnek, mert
Belőlem beszélnek, Engemet mondják, a szívük szeretet termését
hirdetik szüntelen. De ezeknek e világban nincs semmi hatalmuk,
csak szeretetükben van a mennyei hatalom, amely fölér e világ miden
kincsével, gazdagságával és boldogságával.

Ezt kívántam az igaz tanítók megismerésére adni nektek, akiket az
Én Szentlelkem vezérel. Akik először élik azt, a amit hirdetnek ma-
gokban. Ámen.

Jézus, az igaz tanító, adja nektek.

25. Fejezet

Kedves kicsinyeim!
Amint a felhő ontja magából az áldást hozó esőjét, úgy hasonló-

képpen ti is Én felhőim, kik az örök napot hordják magukban, legye-
tek mindenben és mindenkor áldást hozó mindenben jótéteményezője
e szegény világnak.

Ne fájjon az anyagi károtok, ha veszteség ér benneteket, azt tudjá-
tok meg, hogy Én küldöm reá-tok erősítéstekre és amit Én megenge-
dek, az mindig lelki haszonnal is kell, hogy járjon. Mert az összes
rárakodott szenny a lélekről másképpen le nem csiszolható és az
anyagiból máskép nem tudtok elszabadulni, ha az nem büntet folyton
benneteket.

Látjátok, ezért van mindaz, ami ér titeket, mert fel akarlak venni
mennyeimbe az Enyémek közé és mindenkinek kell Utánam hordoz-
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ni az Ő keresztjét, egész a Golgota hegyére. Ez a megváltás  út, örök
rendje, ezért kérték inkább a vértanui halált az elődeitek, mert nehéz
volt a keresztjük, de ti ne így gondolkozzatok, mert ez nem kedves
Nekem, mert a szeretetnek addig kell növekedni bennetek, hogy ne
fájjon, bármi ér titeket a világ részéről, mert amíg fájdalom van ben-
netek, addig az isteni országom nem bír kialakulni bennetek az ő
fenséges alakjában és dicsőségében. Mert a fájdalom, az sötét pon-
tok, akár a harag a lelken, tehát annak ki kell takarodni innen, ahol
Én lakozom, mert Én. a világosság és sötétség nem férünk össze.

Most már talán megértitek a kereszt végtelen voltát. Azért zúgo-
lódás nélkül hordozzátok bármily igaztalan alakban is jő reátok, hi-
szen Én is viszem veletek együtt, erre gondoljatok szüntelen, akkor
nem lesz nehéz, hanem maradjatok folyton abban a tudatban, hogy a
jó Atyám ezt, így »akarja''. És nyugodjatok meg, mert ha nem így
cselekedtek, akkor az ellent felkeltitek magatokba és akkor a fájda-
lom gyötrelemmé változik és fokozódik egész a pokol kínjáig. Miért
hagynátok magatokat visszafejlődni. Az anyag nem érdemli meg, de
semmi a világon, ez mulandó itt, csak a lélek örök. Annak a szolgála-
tába kell állítani a testet és uralkodni rajta.

A test fájdalmai is abból származnak, ha a lélek beteg. Legyetek
mindemkor kedélyállapotában, a szeretetben és még a bajokban is
örüljetek Nekem, mint akik tudják, hogy ő is tudja, akit szeretek, és
én nem keserítem meg azzal, hogy nem nála, a Szeretetben maradok.

Így gondolkozzatok ti legalább, akiket sok közül Magamnak kivá-
lasztottam, hogy hazavigyem az Én örömömbe, amely végcélja min-
den küzdelemnek, hogy a pokol fájdalmaitól megszabaduljatok, és
amit a test hord magában az ő poklait, az önzés és önzetlenség foka
szerint. Ámen.

26. Fejezet

Kedves gyermekeim!
Kiálltad a próbát, látod mindig így lehet elhallgatni minden sér-

tést, minden felháborodás nélkül, mert látod, ez a szegény lélek csak
eszköze az ellenfelemnek, úgy mint te Nekem, csak ő gonoszban, te
pedig jóban.
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Minden ember valaki akaratában él, mert ez a szomorú világ, a
gonosz akaratában van, és annak szolgál, ahogy ő akarja, ti pedig
Nekem vagytok szolgáim, az Én akaratomban, Én boldogságot és
szeretetet adok, ellenfelem kint és gyötrelmet és örök halált.

Lássátok, ezért sajnálom a szegény teremtményemet és ezért jö-
vök minden emberhez Igémben, hogy befogadna Engem, hogy bol-
doggá tegyem őt, de rest szívűek, a meggondolásra, hogy milyen
sűlyedt lelkiállapotban vannak szegény, eltévedt teremtményeim, mi
lesz veletek, ha a kegyelmi idő lejár, most oly közel vagyok hozzá-
tok, minden emberhez, úgyszólván utána járok és még sem akarnak
észrevenni Engem, a szeretetet.

Oh, szegény eltévedt teremtményeim, meddig nem eszméltek fel a
kábultságotokból, nem szenvedtetek még eleget?

Jöjjetek Hozzám ti megterheltek. Én, megszabadítlak benneteket.
Már az egész világon hirdettetik az Én Igém, tud rólam mindenki és
mégis a kínt válasszák. Engem csak káromolnak, amikor az ellenfe-
lem kínozza őket és ezzel még mélyebbre ássa magát a pokolba; a
lelke süllyedése a Tőlem való eltávolodását jelenti szegényeknek.
Sír, sír értök az Én Atyai szerető szívem; óh vajha még fölismerhet-
nétek Engem, mielőtt lezárul a kegyelmi idő részetekre. Mert azután
megint várhattok, ez időszak után jó pár ezer évig, amíg jövök felé-
tek. Ti eltévedtek, még meddig nem akarjátok belátni, hogy Én va-
gyok a teremtő Ur és ti csak teremtmények, Én kegyelmemben élők,
ti szegény vakok, már Ábrahám idejében ígértem ezt a kegyelmi időt
nektek, azóta ezerszer voltatok ezen a világon és kértétek a szabadu-
lást, most itt van a szabadulás órája, miért nem jöttök Hozzám, ti
elkárhozottak, amíg nem késő?

Ébresszétek fel magatokban az ős isteni erényeket és azon járja-
tok, ha Engem utáltok meglátni is, akkor is jobb sorsban lesz része-
tek, mint így. Jöjjetek ki a poklotokból, mert ezen túl fog csak igazán
kínozni benneteket. És ez idő után hiába hívtok majd Engem. Nem
fogok felelni, meghalok részetekre, mert ti újra fölszegeztetek a ke-
resztfára, Én a szeretet, nem kellek nektek.

Legyetek hát a durva erőszak hatalma alatt, de ne Engem szidja-
tok, hanem aki kínoz titeket. Ámen. Szerető Atyátok Jézusban (ez az
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időre szól, amikor e világ megítéltetett, lezárult a kegyelmi idő, ak-
kor meghalt nekik a szabadító.)

Drága gyermekeim! Látom, mily nehéz e világban az Enyémek-
nek, milyen egyedül van e világ részéről, nincs mellette senki, még a
saját gyermekeitek is ellenségetek lett. Ezt az időt megmondtam két-
ezer éve, hogy így lesz. Apa fia ellen, a leány az anyja ellen, egymást
halálra adják és elárulják egymást, mert a föld sötétséggé lőn és nincs
benne világosság, a napot vagy az Igazságot a hazugság mintegy
behálózza, eltakarja, hogy ne adjon világosságot e szegény világnak.
Én vagyok e világnak igazi napja egyedül, és ha Engem mindenhon-
nan ki-zárnak, mi ad nekik életet?

Ti kicsinyeim azonban ragaszkodjatok Hozzám, minden kísértés
között, hogy ti rajtatok keresztül világítsak e világnak, ti legyetek a
nap sugarai és szórjátok a fényt, a szeretetet magatokból, még azok-
kal szemben is, akik bántanak benneteket, mert erről láttatik meg,
hogy ki lakozik bennetek, kinek az akaratában vagytok. Ámen.

27. Fejezet

Kedves kicsinyeim!
Amint a nap, az ő éltet adó sugarával, nem válogatja meg, kire ér-

jen, úgy ti is, ne válogassátok meg, kit szeressetek jobban, mert ez a
nem válogatás rejti magában, a „Mindenható” fogalmát.

Én a Mindenható, mindenre kiható szeretetem által vagyok az,
ami vagyok. Az Én gyermekeimnek is Hozzám hasonlóvá kell vál-
nia, mert ha mi nem leszünk Egyek „Atya és Fiú”, akkor ismét a
szétválás a sorsunk. Azért íme, a legfőbb tulajdonságom előttetek.

Kedves kicsinyeim! Amiként a sokaság, vagy sokadalom, tenger,
mert egy érzésben egy lett. Azonképpen ti is legyetek egyek a soka-
dalomban is, mert ez teszi szent lelkem erőssé bennetek, mert ha a
mai világban is a híveim egy érzésben lennének, milyen szép nagy
tábor lenne együttvéve, pedig oly csekélység választja széjjel őket,
csak alázat lenne az egymás eszméjéhez, elhordozni, mert a mostani
világban is van minden felekezetcsoportban, aki Nekem szolgált.

Ezeket egy táborba össze kell gyűjteni és kioktatni az Én akara-
tom szerinti érzésekre, mert Velem egy kell, hogy legyetek. Aki Ve-
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lem akar lenni, erre a munkára, munkásokat fogadok az aratáshoz. A
gyors érleléshez már a perzselő nyár bekövetkezik, vagyis a csapá-
sok, akik megpuhítják a szíveket és elkészítik a talajt az új mag beve-
tésére, vagy eljövetelem befogadására, mert mindeddig várakozási
állapotban voltak, mert megígértem, hogy eljövök a munkám gyü-
mölcséért és hazaviszem az Enyémeket, amelyeknek már elkészítet-
tem a hajlékot. Most ez az idő bekövetkezett, amit annyira vártak az
Enyémek minden időben, ha azonban Velem és akaratommal ellen-
keznek, akkor újból kimaradnak a hazatakarításból és künn maradnak
az ebek sorsába, ahol lészen a fogak csikorgatások.

Mert ímhol a vőlegény megérkezik, akit készen talál, azt hazaviszi
az örömébe.

Azért igyekezzetek Velem egy lenni, vagyis akaratomat átvenni,
mert micsoda jegyespárok lennénk, két akaratban, gondoljátok meg?
Már eleve a szétválasztás benne lenne. Azért igyekezzetek minden
kicsiben is, akaratom  elsajátítását, mert ez teszi jegyességünk egy-
bekelését, ezenkívül nem lehettek Velem: ezt gondoljátok, meg és
ehhez szabjátok magatokat, mert ismétlem a megérkezésem ideje
beállt.

Ezt az atyai üzenetem adjátok tudtára minden keresőmnek, hogy
megtaláljanak, a saját szívükben először, azután láthatóan a lelki
szemeivel, mint a feltámadásom után is sokan láttak, mert emberi
anyagtestet, nem veszek fel, csupán megnyitom lelki szemeiteket,
hogy lássatok és higgyetek Bennem teljességgel, akik elkészültetek
Hozzám a szeretetben. Azok hivatalosak a menyegzőre, akik elké-
szültek az Én akaratomon Hozzám. (Luk. 2. 13-32.)

De más akaratával, vagyis emberi tanítások, magyarázások és az
illető lelkével Én Hozzám jöhettek ezt jegyezzétek meg jól magatok-
nak, csakis az általam leíratott akaratom elsajátításával.

A múlt században megkezdett Atyai tanításaim sorozatos tantárgy
legyen nektek, e mostani pedig egész közel hozott hozzám titeket,
értsétek meg, ti értem hevülők, hogy oly közel vagyok hozzátok,
mint a szívbéli lakozó Szellemem.

Csak ismerjetek e tanításaimban Engem, mert az Én juhaim meg-
ismerik hangomat enyémnek lenni, akik nem ismerik, azok még nem
tartanak közel Hozzám.(Ján. 10. 26-27.)
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Tehát azokhoz szólok, akik közel vannak Hozzám, hogy jöjjenek
egy táborba, egy lélek vezetése alá, mert másképp el sem lehet kép-
zelni országom rendjét. Az egyetlen, mindenek felett levő Úr és
Atya akarata." És egy Atyai akaratban az Én népem és gyermekeim!

Ne húzzatok szét, ti legalább, akik fölismertétek akaratomat, ne
engedjetek az ellenpólusnak, ez által közénk jutni, ti Én népem, ért-
setek meg Engem, hogy „Eljövök Hozzátok” és magamhoz veszlek
titeket, mindnyájatokat egy lélekben. A tenger zúgjon halleluját, mert
feltámadott a várva „Várt”, ez lesz a munkám koronája az egybetere-
lés. Nem sok napok multával megtérek Hozzátok, ti kisdedeim, jöjje-
tek Hozzám mindnyájan. (János evang. 14, rész 18. vers) Én magam-
ra veszem terheteket. Ámen.  A Szerető Atya az Ur Jézusban. Ámen.

28. Fejezet

Kedves kicsinyeim!
A mai napon, amely e világ rendje szerint a megszentelődés nap-

jának választották, a hét első napja. Én ugyan a hetedik napon,
Szombaton rendeltem el, az ó-szövetségben, de a kereszténység a
feltámadásom napját előtérbe állította, hiszen nem is a napok a fonto-
sak, hanem a megszentelődés.

Miben is rejlene a lelki fölemelkedés? Elsősorban a testi vágyak
megtagadása, hogy a lélek felszabaduljon a test szolgálata alól, azu-
tán táplálni a lelket, szeretetben, jót tenni, ahol tud és lehet. Főleg az
elhagyottakat, szegényeket, betegeket, testi és lelki táplálékban ré-
szesíteni. Mert ha adták, akkor a lélek, tápláltatik és erősödhetik a
szeretet által, mert nincs más mennyei cselekedet ezen kívül a földön.
Ha azonban a megszentelődés napját, a testi akarattal töltenek el, úgy
a lélek nagyon lesoványodik, oly annyira, hogy megbetegszik, és
nem bírja az életet elviselni, nincs ereje hozzá, mert a lelkét nem táp-
lálta. Innen származnak az átváltozások, ideges, szeszélyes, üldözési
mánia, nincs türelmük, sem alázatuk semmihez. Hányt vetett jelle-
gek. Terhei a mindenségségnek. A megszálltság és az önállóság,
megszálltság, mind a lesoványodott lélek megszűnése. Azért is nem
tarthatja magát fenn e világ, mert csak a testeket táplálták és kedvét
keresték a külsőben. Nincs táplálva a szeretet, megfogyatkozott, ki-
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kergettek innen, nincs helyem, és amiként Engem meg akarnak
semmisíteni, ők semmisülnek meg. Vannak ugyan e világban, akik
Hozzám ragaszkodnak és szeretni akarnak és Nekem szolgálni; de
nem a szeretet cselekedetekben,  hanem a sok imába, éneklésbe, a
közösségbe járással akarnak szolgálni és Én a szeretet kiűzetem az
akaratukból és így tévelyegnek még azok is, akik Nekem szolgálnak,
mert nem tudják az Isteni rendet, sem akaratot.

Azért jövök ezeknek segítségére, akikben jó akarat van, hogy meg
tanulják az Én utaimon valójárást, elsajátítsák akaratom, hogy Élete-
tek legyen. Ámen.

29. Fejezet

Kedveseim!
Mit írjak nektek, hiszen nem fogadtátok meg az eddigi tanításaim

sem, várok és várok és koldulok az ajtó előtt bebocsájtásért, a teljes
szeretetet várom gyermekem az ajtód előtt, mikor fogadsz be? Még
nem fáradtál el a világgal törődni egészen: ne várassál soká, add oda
hajlékomat, amit készítettél Részemre. Ján. 10., 7. . (Drága egyetlen
jó Atyám, íme, örömmel szent szolgálatodra bocsájtom ezen hajlé-
kot, fogadd el.) Igen odaadtad, átvettem gyermekem, most már úgy
tekints, oda, hogy az igazak istene lakozik benne. Milyen nehezen
megy ez nálatok, amíg nem vagytok a teljes szeretetben, úgy kell a
szeretetet kikoldulni töled is, a jövőbe ne így legyen. Dávid, mily
örömmel készített volna nevemnek helyet és annak nem engedtetett
meg, csak fiának, Salamonnak, amíg méltó volt hozzá, te is gyerme-
kem, ehhez tartsd magad, hogy nálad állandó lakást vegyek, mert
nincs e földön nyugodalmam helye, ha te is, nem tartod magad az Én
akaratomhoz.

 A te szeretetednek kell annyira növekedni, hogy  meg láthass En-
gem, és  ezen szeretettel kell  másokat is felmelegíteni és lángra lob-
bantani. Az eszközöket megadtam hozzá, csak bele kell magadat élni,
hogy egészen Nekem szolgálj. Amíg ez nem lesz, addig éhezek, mert
Engem csak szeretettel lehat táplálni, mert a Szellemem teste, a Lé-
lek. Ha van érzéstek már, ezt tudnotok kell, mert az érzés megmond-
ja, tehát ne áltassátok magatokban azt, hogy eleget tettek akaratom-
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nak, ehhez nagy odaadás szükséges, hogy Én mindenek felett levő
legyek akaratommal nálatok. Ehhez nem elég olyan fokú szeretet,
amilyen eddig volt, nagyobb és még nagyobb, az angyalokéhoz ha-
sonlóan, mindenben az Én akaratomat kell keresni, mindenkor -
nemcsak némelykor. Mert így nem tudtok Hozzám növekedni, és
kifáradtok az úton. „Aki már a háztetőn van, az le ne szálljon, hogy a
földről valamit elvigyen”, a földi maradjon a földnek és ti mindenkor
fölfelé tekintsetek, ahol van a ti éltetek, mert Nálam mindenki kielé-
gül bőségesen, minden elképzelhető mértéken felül. Tehát e rövid
földi lét alatt igyekezzetek jobban a mennyeit elsajátítani, hogy
mennybe vihesselek, mert ameddig jutottál, ott leszel. Nincs ugrás,
csak Szeretet növekedése van.  Az én rendem szerint az egész min-
denségben óvaintlek minden földi légkörbeli állapottól, mert abban
nincs szeretet. Más beszédtárgy ne legyen köztetek, csak az Én be-
szédem és akkor megszabadultok a földi légkörtől, amelybe sok bo-
lyongó lélek van, amely lehúzna titeket, a más akaratbeliekbe.

Öltözzétek fel emez Igéimet, és ebben tevékenykedjetek, mint dí-
szes mennyei ruházatban, a lélek ebben öltözzön fel és akkor angya-
laim társaságában lehet mindenkor. Tehát úgy-e, megértitek, hogy
hogyan kell a léleknek ruhát varrni és abban felöltözni, mennél éke-
sebben, mennyei ékességekkel, mert az Enyémek így ruházkodnak
föl, az Én akaratomba. Azért ti is eme mennyei ruházatban járjatok
már e földön, mert senki ne mentegesse magát, hogy nem tehetem:
mert Én nem kívánok tőletek mást, mint már, amit adtam, hogy azt
felhasználjátok és hordozzátok, és abban épüljetek fel, Lelki házzá.
Isten templomává, az Én dicsőségemre, csak azzal tudtok Nekem
örömöt szerezni, ha szavaim megbecsülésében Engem becsültök
meg, mert ezen szavaim, a Szeretetem kisugárzása, tehát ne legyen
közömbös, hanem a tettben vigyétek át, akaratom az éltetekben. Úgy
áldástokra lesz minden szavam, de ha csak csodálkoztok, hogy mily
fölséges tanítás, mennyivel vagytok különbek akkor, azoktól, akik
nem közvetlen Tőlem kapják a tanítást.

Azért mondom, öltözzétek fel emez Igéimet és ebben Elém jöttök,
fölismerjelek, hogy az Enyémek vagytok. (Apostol csel. 2)

Igen adjátok tudtára minden keresőmnek, hogy a megérkezésem
ideje beállt. Ámen.



41

30. Fejezet

Kedves gyermekeim!
Akik örömmel leírjátok emez isteni tanításaim, azon reményben,

hogy bár már a lélek tulajdona volna részetekre. Én is azt szeretném
kicsinyeim, hogy már felöltőztétek volna emez ékes ruhát és már így
jönnétek Elém, hogy az enyémeknek mondhatnálak titeket minden-
kor. Mert emez menyegzői ruházattal lesztek felékesítve, vihetlek a
menyegzőmbe, az elsők helyére. Ahol, mint menyasszony és király-
néja, vagyis az örök Szeretet jegyesei, akikkel a mátkaság fel nem
oldódik, amíg hűek maradnak a Vőlegényhez. Igen, ez vár rátok Édes
kisdedeim, akik örvendtek Nekem.

Tegyétek a földit félre a földnek, ismétlem és jöjjetek Hozzám
ölelő karjaimba, hogy szívemen megújuljátok és ajándékkép meg-
kapjátok Tőlem, a várva várt menyegzős ruhát. Én szüzeim, ne is
szennyezzétek be Magatokat más tannal ezenkívül, mert jobbat, iga-
zabbat úgy sem találtok. Ez egyedül az Én mennyei táplálékom, amit
nyújtok az Én testem és vérem, amely Belőlem árad. Nektek életet
ád. Bizony, mondom nektek, akik e mennyei kenyeremből esznek,
örök életük vagyon, emez Én testem és vérem által, de nem az anyagi
kenyér és bor, az csak emlékezet a halálomra.

Igen, ha ti az Én vezetésem alatt maradtok és engedtek, fölöltöz-
tetlek az igazság mellvasába, amely meg véd minden támadástól tite-
ket, a békesség sarúit is megkapjátok, hogy a vérző sebeket bekötöz-
zétek és a Szeretet lesz pedig az ékes korona. Így felkészülve majd
indulunk Atyám házához, ahol sok hajlékok vannak számatokra ké-
szítve. Örvendjetek emez Én Szeretetemnek, hogy Én is veletek ör-
vendjek mindenkor, mert ha megmaradtok az Én örömömbe, nem
lesz hozzátok hasonló boldog lény, sem itt sem oda át. Mert titeket a
mélységből emeltelek ki Magamnak eszközül és azon ne aggódjatok,
hogy nem akarják befogadni. Majd jön az idő, amikor még ti is ked-
vesek lesztek Én érettem, sokak előtt, mint a legközelebbi eszközeim,
ha majd le vétetik a pikkely és látni fognak és hallani lelki szemmel
és füllel, akkor csak győzzétek őket elfogadni. De mindenhez érlelés
kell, csak várjátok türelmesen hittel és szeretettel, Én Mellettem és
Engem ápolgassatok a legnagyobb szeretettel, ti, akik fölismertetek
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Engem szüntelen. Reám gondoljatok, mint akiknek Én vagyok a
mindene a jövőben, mert elvárom tőletek, hogy ti is úgy szeressetek,
mint Én. Látod, amikor te akarsz írni, mindig rendelkezésedre állok,
légy  te  is  Nékem,  amikor  Én  akarom,  Én  lelkem  örömei.  A  ti  Sze-
relmetek Jézus. Ámen.

31. Fejezet

Igen kicsinyeim.
Ez vár rátok, Én szerelmeseim! Akik mindenek fölött akartok sze-

retni Engem és kitartotok Mellettem, majd az üldöztetésnél is. Még a
tűzpróba hátra van nektek, azért erősítgetlek és elkészítlek, mert
amíg nem adok erőt, nem is várhatok tőletek semmit, mert mindenki-
nek belőlem kell felépülni lelki házzá. Szent papsággá, mint Áháron,
az Ur papja, aki hűségesen csak Nekem szolgált.

Amikor a Szentek szentélye előtt térdelt éjjel-nappal, úgy annyira,
hogy térdeire talpbőr képző-dött és fiai, akik nem belőlem épültek
fel, már az ellenfelemnek szolgáltak, amint tudjátok, tűzzel égettetek
meg, mert ha valaki avatatlan kézzel Hozzám nyúl, az elég. Vagyis,
aki nem Bennem van és a tűzhöz kerül, az elég, mert csak Én tudlak
megerősíteni és elkészíteni titeket tűzálló edénnyé, akikben isteni
szikrám feltámadt. Azért készítgetlek elő a küzdelemre is, mert az
Enyémeknek harc az osztályrészük, egész a Golgotáig, de meg ne
ijedjetek. Én Veled leszek minden harcodban, amint megmondottam
régen neked, mert nem te, de Én harcolok benned, az igazságért és
örökségemért az ellennel, mert meg akarja semmisíteni a munkám
gyümölcsét sokakban, amint ti is látjátok, de akik bennem bíztak,
kiragadom kezeiből és hazaviszem őket is, az Én táboromba, ahol Én
vagyok a Vezére a seregemnek. Akik csak Reám figyelnek és az Én
akaratom a lényük már. Azért kell Engem fölöltözni, a harcra készen
állni, mert a megérkezésemmel az ellen tábor harcba száll az Enyé-
mekkel, és ha van valami része bennetek, meggyőződtek általa és
elvonattok Tőlem, a Szeretettől és visszaestek ismét a régibe. Azért
óva intlek, hogy a világgal foglalkozzatok, ami az ellenfelemé, mert
az fáj neki, ha az övével már nem törődtök és dühöng egy darabig,
azután elhagy végleg, mert Engem nem bír látni és érezni.
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Azért, íme, ezt is tudtodra adtam, hogy amikor bekövetkezik, meg
ne rémülj, mert kell, hogy a viperákat megtaposd lábaiddal, amik
ellened ágaskodnak. Mert amiért Engem, mint Atyát elhagytál ugyan
azt Értem, meg is kell taposni, hogy visszajöhess Hozzám, mert csak
ezen út vezet haza. Nagy munka a megváltás és csak Velem egyedül
lehet hazatérni, az előbb megvetett otthonba, mert saját akaratotokba
mentetek át  és onnan vissza kell  jönni Hozzám, az örök Atyához, a
szeretethez és ez küzdelemmel jár, az ellenfelem miatt. Vigyázzatok
és Velem virrasszatok, hogy kísértésben ne essetek, kisdedeim, mert
amiként a nap ontja melegét, akire süt, az Én szeretetem is éppen így
föl hevít és e tűzben erősödtök meg, mint a növény, aki a napon van,
a  hűs, vagy védett helyen elsatnyul, azért na féljetek a harctól, mert
megerősödtök benne és hasznos eszközeim lesztek általa Atyátok
Jézusban. Ámen.

32. Fejezet

Kedves kicsinyeim!
Én mindenkor itt vagyok, amikor hívsz Engem, amikor akarsz ír-

ni, én mindig tollba mondom akaratom. Te pedig szorgalmazd a
Szent munkánkat, amelyet közösen most írunk, oly közösen gyűjtünk
majd, mert amilyen megfoghatatlan előttetek az itt Létem, épp olyan
lesz a gyűjtés. Mert te csak a kezem vagy, amely fogja a tollat, akkor
pedig szám leszel, aki kimondja az akaratom, mert te csupán eszkö-
zöm vagy, a cselekvő Én vagyok.

Amikor Péter, a szolgám, kimondta, hogy aranyam, ezüstöm, az
nincsen, de amivel rendelkezek, azt szívesen megosztom veled.

„Az Ur Jézus neve által gyógyulj meg és élj”, tehát a Péter csak
kimondta az akaratom és Én meggyógyítottam az Ő hite szerint, most
is így lesz, akit meg hívok a munkára, azt már eleve el is i készítet-
tem, csak a felszólítást várja, de ha ti akartok tábort hívogatni, az
nem lesz teljes, mert ti nem tudjátok — kit készítettem már el.

Azért légy türelmes, amint Én, majd küldlek, amikor szükség lesz
reá. Ti azért szorosan a szavaimhoz szabjátok magatokat, mert
amennyiben beviszitek éltetekben, annyira uralkodik rajtatok a Sze-
retet. Tehát mint az á. b. c-t, úgy tanuljátok meg minden szavam,
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mert a következő éltetekben ez lesz a zsinórmérték és a boldogságtok
állapotát teszi függővé. Igaz, hogy meg tehetném, hogy tanulás nél-
kül is át vegyétek, de ez nem oly hasznos, mintha ti fáradtok vele és
önként irántam való szeretetből, meg tanuljátok minden Akaratom,
ebbe benne van a ti akaratotok is, szabadon.

(Te Drága Egyetlen, mindenem, te látod, mennél jobban akarom
elsajátítani Legszentebb lelked oktatásait és eltökélem magamban,
akkor mindig el feletkezek magamról. Mint egy, elkapkodják az ön-
uralmat és a másét beszélem és teszem. Pedig sajnálom, később én,
nem akartam. Azért alázatosan megkérnélek, hogy az imént mondott,
ígéretedet válts be rajtam, hagy ne tévedjek ellened többé. . tanulás
nélkül add át, mert eddig megcsalt, a bennem levő akarat.)

Igen, a benned levő akarat megcsalt, mert még nem vetkőzted le a
régi ruhát, ami a lelken van az ön akaratot, azért nem bírsz új ruhát
föl venni, a mennyeit. De amint ígértem, Én ajándékozlak meg vele,
mint Mennyei Jegyesed, ha te nem bírod fölvenni, azért még ne hagy
fel a reményeddel, győzd le magadban az akaratot és Reád adom az
Én lelkemet. De egy önakaratú lélekre nem tehetem ajándékomat
gyermekem, ezzel magadnak kell megbirkózni és legyűrni, ha le-
győztél minden ént — akkor felveheted ékes ruhádat lelkemből valót,
hogy hasonló legyél Hozzám, Én kisdedem. Én kisdedem, jobban
szeressél Engem és minden a rendemben fog kialakulni benned — és
azt fogod cselekedni, amit akarsz és nem a más akaratát. Mert akkor
vagy önálló és szabad, ha az Én akaratomba vagy, mert e földi lég-
körből, amelynek behatása alatt állsz, csakis az Én akaratomban sza-
badulsz fel és akkor leszel „Szabad lélek". De amíg az önös régiben
vagy, nem vagy ura, sem tettednek, sem akaratodnak, mert más beha-
tása alatt állsz, e világ lelkének uralkodása alatt vagy. Innen van,
hogy nem teheted meg, amit a benned levő Szellemem akar, csak ha
Velem eggyé váltok és akaratom lesz a ti éneketek is. Akkor szaba-
don cselekedhettek, a benső Szellemem akarata szerint. Ez a „Fel-
szabadulás” amikor át jöttetek az Én akaratomba. Tehát most meg
tanultátok, hogy miért kell az Én akaratomba át jönni, hogy szabadok
legyetek. Szabad-szabad az Én gyermekem, mert megáldom a jó
szándékát, hogy meg cselekedhesse a tiszta szeretetében. Az akara-
tomat, ha őszintén bevallja előttem, megkötött állapotát és kéri a fel-
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szabadulását, megsegítelek titeket, akik Hozzám jöttök. Terheteket
leveszem és szabaddá teszem a lelket és felöltöztetem ékes mennyei
ruhával, aki Reám bízza magát egészen. De bizalom nélkül nem tehe-
tek semmit. Felhatalmazásom, ha nincsen tőletek, nem nyúlhatok a
szabad akaratotokhoz, amíg át nem adjátok Nekem, azt önként, sze-
retetből.

(Legszentebb jó Atyám! Neked adom át minden akaratom, íme,
vedd el tőlem. A Te szent kezeidben ajánlom lelkemet, rendelkezzél
velem tetszésed szerint, jó és drága Atyám. Ne is engedd többé, hogy
az akaratom érvényre jöjjön ezentúl. Mert azt kívánom utoljára az Én
akaratommal, hogy „Ne Én éljék immár e testben, hanem a Ur és
Atyám az Én Énem, Ő éljen és uralkodjon mint sajáttulajdona felett
ezentúl", úgy legyen.)

Drága gyermekem, örvend Atyai szívem, hogy megértettél Enge-
met, elfogadlak tulajdonomul és légy áldott mostantól fogva, mind
örökké.

Szerető Atyád Jézusban. Ámen.

33. Fejezet

 Kedveseim!
Íme, az idő elközelget, az elkészült gabona betakarításra vár, az

aratók az Én angyalaim, a Gazda Magam vagyok, a rendbe először
Én állok és utánam, az Én szolgáim és megkezdjük a nagy aratást.
Ádám óta mindig csak vetettem, aratásom silány volt eddig, amíg
Magam nem álltam a rend élére. De az Ige testet öltése óta, Én vetek
és aratok a munkásaimmal, mert itt mindig voltak látható szolgáim,
akik vetették az Igét, amidőn most az idő elérkezett a betakarításhoz,
mert a gabona megérett. A gabona, az emberi lelkek. Mindenki meg-
ért, vagy az ítéletre, vagy mennyei jussára. Aki hová dolgozott, ott
veszi el a jutalmát, aki a pokolnak, az ott kapja, aki Szeretetnek, az a
Szeretetnél kapja. Mert ti emberek voltatok a földön mindenféle álla-
potban. Szegény, gazdag, hatalmas és elnyomott, uralkodó és pász-
tor, ez mind azért volt, hogy a lelketeket minden állapotban közelebb
hozhassátok Hozzám, tehát végig éltétek, megértetek az ítéletre, vagy
feltámadásra. Nincs mivel mentegetőzni, az Ige minden teremtmé-
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nyemhez eljutott már és akkor jő el a vég, mondottam egykor, Máté
24, 14., ez az idő elérkezett az idővel Én is, a munkám gyümölcséért.

A te szíved gyermekem, amit ma át adtál az első kalász, százszo-
ros terméssel, haza takarítlak Én kisdedem az enyémekkel a munkád
után. De még sok dolgod lesz az aratásnál, az Én juhaim között, mert
azokat táplálni kell, mennyei kenyérrel és ez a te feladatod is. A többi
munkásommal karöltve, egy lélekkel Velem munkálkodtok, majd
mindenre kitanít a Benned levő Szellemem, János 6,45, amely a fel-
szabadult lélekkel együtt munkálkodik. Van már Nekem sok minden-
re kész szolgám e földön, csak a jelt várják, amely a homlokukon
megjelen és lelki szemmel meg látattík a."Tau” szó, elpecsételése,
ami annyit jelent, hogy Istennek szánt, vagy elpecsételt.
Ős héber szó, angyalok nyelve-e világában ismeretlen. Az ó szö-

vetségben van róla említés, az egyik prófétánál (Ezekiel 9:4.6) aki ez
időről szólt, mára te is zárd le e munkát gyermekem, mert ki fáradtál.
Ámen!

"Tau" = "+": ez a jel.
Én kicsinyeim! Örömöm betelt már e kora reggel a szíved szerete-

tével, amikor minden munkában dolgozni akarsz velem, építeni és
építeni azt, amit ellenfelem lerombolt. Mert, aki Velem van, az mind
épít, aki nincs velem, az széthord, rombol. Tehát jöjjön Hozzám az
építőtábor népe mind és fogjunk Hozzá a munkához, mert az idő kö-
zel jött. Században felállíttatik az Én országom e földön és hűek,
hivatalosak az építők, a szeretettel megteltek kapják örökségül e föl-
det, a teljes átváltozásig, azután az ő kívánsága szerint választ magá-
nak lakhelyet, világokat, napokat, vagy Központi napokat a ő végte-
len seregével, földével, bolygóival, hold jaiva. Mert minden gyerme-
kemnek ezek mind rendelkezésére állanak, a benne levőkkel együtt,
amit most említettem. A központi napokhoz arányítva, a ti kis földe-
tek, csak annyi, mint egy dió e földhöz viszonyítva. Mert minden
teremtésem rendelkezésére áll, a felszabadult és hazatért gyerme-
kemnek. Mert melyik Atya nem adná oda mindenét a jó gyermeké-
nek? Én is azon képpen, mert a földnek minden szeretete Hozzám
arányítva csak gombostű gombjának felel meg.  Tehát mit is adhatok
ti nekem, hogy azt milliárdszor ne viszonoznám, mert igaz az, amint
mondottam, hogy egy pohár vízért, vagy egy fillérért, egy földet,
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vagy egész napot, rendszerével adok annak örökségül, aki nevembe
jót tesz szegény felebarátjával itt e földön. Mát. 25., 40.,
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— Aki Jézust fölemeli, az önmagát emeli föl.

— Aki Jézust mellőzi, az önmagát eltemeti.

— Zsidók letűnése, a törvények eltűnése. - Jeremi 31.31.-
37.

— A prófétálás Keresztelőig szóltak, azután új alap kezdő-
dött Jézusban .— Máté 11-13.

— A tudomány a bölcsektől elvétetett  és a kisdedeknek
adatott. — Máté 11. 25.

— Aki Jézusnak szolgál, neki hígyjen. — János 12. 26.




